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 پیشگفتار اول 
 

اهلل مرحوم  یف یو فان ریعارف روشن ضم ،یبزرگوار و ربان عالمسرودهای 

دیوان "با عنوان  رانیشهر ت دیامام جمعه فق ی،محمد باقر امام دیاهلل س تیحضرت آ

 "یادمان"ابتدا توسط بیت مکرم ایشان چاپ گردید و سپس در نرم افزار  "محبت

توسط مؤسسه فرهنگی پژوهشی قرآن و عترت صبج روشن قرار گرفت و تقدیم 

و هم اکنون نسخه دیجیتال آن با اجازه بیت مکرم ایشان . عالقمندان آن بزرگوار گردید

 .منتشر شده است /https://dla.irبرداری در پایگاه نشر آثار  تهیه و برای بهره

اشعار  :نیبخش با عناو 10مقدمه و  کیو  شگفتاریبا دو پ "دیوان محبت"کتاب 

 یها سروده ،ینید یها به مناسبتاشعار  ،ینید یها تیوصف ائمه اطهار و شخص در

 دیاز اسات لیاشعار و قصائد در وصف و تجل ،یو اجتماع یفرهنگ یها سروده ،یمذهب

 یزندگی، اسیس ،یاخالق تنامهیوص ،یخودساز ی برنامه مهیبه ضم اتیو بزرگان، و رباع

ای به  اشارهمعظم له و  به مناسبت ارتحال تیتسل یها امیپو سرودها همچنین نامه و 

 . تدوین شده است رانیبزرگان شهرستان تو  خچهیتار ا،یجغراف

در دو نرم افزار  شانیا یها و مجموعه خطبه یزندگان لمیمعظم له ف تیهمت ب به

 اریو در اخت هیقرآن و عترت صبح روشن ته فرهنگی پژوهشی توسط مؤسسه ادمانی

 .ه استعالقمندان قرار گرفت

 ...زنده و راهش پر رهرو باد شهیهم ادشیروحش شاد و 

 حسن صفرزاده تهرانی

https://dla.ir/
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  دوم گفتارپیش

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ان من الشعر لحکماً و ان البیان لسحراً: قال رسول اهلل

 0همن قال فینا بیت شعر بَنَی اهلل تعالی له بیتا فی الجن: االمام الصادق

هزار مرتبه شکر که خداوند عزیز و رحمان این فکر و توان را به من داد تا بتوانم 

 .آوری مطالب این دیوان به جا آورم این کمک ناچیز را در جمع

نها را برای پدر امیدوارم مورد قبول حضرت حق و ائمه اطهار قرار گیرد و دعای آ

از این دو عزیز  باشدمن وجود در خواهم که هر چه محبت  و مادر عزیزم می

 .سرچشمه گرفته است

دن معارف و دن اشعار و بیان کرییدانید پدرم از جوانی شیفته سرا می از آنجا که

اند پیوند عمیقی با  روایات ائمه طاهرین هستند و تمام اشعاری که تاکنون به قلم آورده

 .احادیث و نقل از اولیاء خدا دارد

آوردن اشعار مشغول به نقش درند، بر می سر هبیشتر مواقع که والد عزیز در سکوت ب

و آنها را برای اولین بار نزد استادان  ندده نشان می العاده به این هنر عالقه فوقو  هستند

                                                 
1
 .نگارش یافته است( ره)متن پیشگفتار در زمان حیات آیت اهلل امامی  
2
 1411، جلد دوم صفحه همیزان الحکم  
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طبع  به تدریج. ندیرگ می مورد تشویق و ترغیب قرار شانند و از جانببر می خود

طوالنی را در وصف های  تا این که قصیده ،شد  شان هر روز پر ثمر و بارورتر شعری

 ...دندییائمه اطهار به خصوص حضرت علی علیه السالم سرا

خود را به صورت لطیفه و یا گفتار های  و دلسوزیهمیشه حرف دل، نصایح 

بیشتر ند که برای آنها شیرین و هد می یا به صورت شعر در اختیار دوستان قرار ،سلیس

 .قابل درک باشد

گذاری  خواهم اگر کاستی و یا کمبودی در جای می در پایان از خوانندگان محترم

 .اشعار مشاهده کردند از دید بنده بنگرند

که پدر خوبم وقت شریفشان را در اختیار حقیر قرار دادند و با سئواالت پی از این 

طلبم و در این جا کالم  می در پی در مورد نشر این اثر گرفتارشان کردم عذرخواهی

 .دهم می خود را با اشعاری از حافظ خاتمه

 تنتتت بتته نتتاز طبیبتتان نیازمنتتد مبتتاد  

 ستت وسالمت همه آفتا  در ستالمت ت  

 

 آزرده گزنتتتد مبتتتادوجتتتود نازکتتتت  

 به هیچ عارضه شخص تتو دردمنتد مبتاد   

 

 

 امامی _والسالم سیده ز  
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 شاعر  مقدمه

لِسانِ کُل شاعِرٍ  یرِکَ المَشاعِر وَ الهامَکَ الظَرائِف و الحُکمُ عَلیاللّهُمَ لَکَ الحَمدُ بِتَشعِ

 .مُؤمِنٍ معظم للشعائر و اعظامک االجر لکل صَبّارٍ شاکِر

 االثار و المئاثر یآله اول یاء محمداکبر االکابر و علید االنبیس یو صل اللهم عل

االمام  یتٍ فین قالوا بااالشعار و تمثلوبها بالمکابر و بشرو بالجنّه من قال بیالذ

 .الثائر یه السالم الولین علیالحس

 .کالحائر یشعره و بق یالمنام من انقطع ف یو ارشدو ف

 .قبال کل جبّار فاجر یکل شاعر قام بنصر الحق ف یوالسالم عل

 طان الکافرین للشیالشعراء التابع یو اللعن عل

نتظره یمن  یةً الیالسرائر و الظواهر و تقبل مانظمته و اجعله هد یاللهم اصلحنا فث

ده بجنودک و یر االرض من کل جور و جائر و عجّل اللهم فرجه و ایالنواظر لتطه

 .العساکر

افتخار و  خ به آنیکه بشر در طول تار یاله ینامتناههای  ست که از نعمتین یشک

 .است یحه شعریمباهات داشته و دارد شعر و قر

رد و در الفاظ موزون و هم آهنگ یگ می هیق مایدق یو آگاه یرکیک زیشعر که از 

ج بوده یبرخوردار است در تمام اقوام و ملل را یتام ییبایشود و از لطافت و ز می رادیا
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ق قرار یباشد مورد تشومان و عمل صالح یا یکه در راستا یز شعریو در اسالم عز

ا یگران گویا دیبه شعر خود و  یگرفته و از حضرت آدم ابوالبشر تا ائمه اطهار همگ

فرمودند و  می ییکه در شعر خود مانده بود راهنما یدر خواب شاعر یاند و گاه شده

د و اخالق و احکام و یاز شعر در وصف عقا ییها وانیاعالم قدس اهلل چه د یعلما

ت یر حضرت آیکتاب گران سنگ الغد. اند ادگار گذاشتهیو مصائب از خود به  یمراث

ران در یز ایمردم عز. زند می اشعار دور یاهلل مقامه بر جمع آور یاعل ینیاهلل عالمه ام

ان یخالصه به گوش جهان، با شعر و شعار اهداف بلندشان را انقالب شکوهمند خود

 :گفتند می دند،یرسان

 ...ن وطن وطن نشودیا د تا شاه کفن نشو

 ...ینیرهبر ما خم ینینهضت ما حس

 ...و یاسالم ی، جمهوریاستقالل، آزاد

ک یز یا است که همه چیک تابلو عکس گویدار مانند  توان گفت شعر آب می یراست

که همان ملت حاضر است در  یبه طور ،کند می ملت و خواست افراد را مجسم

نجا الزم است یمبادله نکند، در ا ییمواد غذا یبماند و آن تابلو را با چند کشت یگرسنگ

خود در جمع  ،ر به صبر و حوصلهیب حقیرا عالوه بر ترغیز ،ه خود تشکر کنمیاز صب

 ...ب و نشر اشعار زحمت فراوان متحمل شدند، اجرشان با هم نامشان بادیو ترت
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 ...ه اهلل را برسانیگلستان کننده جهان و طاووس جنان حضرت بق یبایظهور ز! پروردگارا

 ...زالت قرار دهیگران به ذات الیله قرب خود و دیوس یآنچه را به آن مُلهم فرمود! پروردگارا

 ...!اء گرامت محشور بفرمایما را با اول! معبود! پروردگارا

 .باشد «وان محبتید»ن مجموعه یدر آخر دوست دارم نام ا

 دیتتوان محبتتت بتته کتتتابم دادم نتتام

 حب معبتود تعتالی و تنفتر از کفتر    

 

 ای دو صد شکر که متادر بته محبتت زادم    

 دین همتین باشتد و ایتن متذهبم و بنیتادم     

 

 

 

 ید محمدباقر امامیس: مؤلف
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 در وصف ائمه اطهار و شخصیت های دینی
 

 ه و آلهیاهلل عل یمدح حضرت محمد صل

 ای آن کههههه پیشههههوای همههههه انبیههههاء تههههویی 

 سههتوده و کنیههت، بسههی شههریف  اسههم و لقههب  

 والشههمس و الضههحی چههو طاههها، سههراج نههور    

 باالنشههههین مسههههند لههههوالک مهههها خلقههههت   

 گویهههد خهههدا لِعَمهههرُک سهههوگند جهههان تهههو    

 نههههام تههههو بعههههد نههههام خههههدا در اذان بلنههههد

 اول عههههدد ز خلقههههت و همههههراه بهههها ابههههد  

 ظهههاهر پسهههر بهههه آدم و بهههاطن پهههدر بهههر او   

 جبریههل خواسههت نوکریههت چههون نظههر نمههود    

 لههة االسههری شههدی بلههی   مهمههان حههق بههه لی  

 فخههههر رسههههل، نبههههی هُههههدی خههههتم انبیههههاء

 رهههر خیههر و فضههل و منقبههت و فخههر و اعتبهها   

 قهههرآن ثنههههای گفتههههه ز خلههههق عظههههیم تههههو 

 شههد طاعتههت چههو طاعههت حههق حتمههی و مطهها  

 برنامهههههه سهههههعادت و نورانیهههههت چنهههههان   

 ایههههن اسههههت آرزوی امههههامی کههههه در جههههزا

 

 در ممکنهههات ممکهههن واجهههب نمههها تهههویی    

 فی تهههوییبُولقاسهههم و محمهههد و ههههم مصهههط  

 حههامیم و نجههم و سههینی و تههین و سههماء تههویی  

 کهههز بههههر او بسههها  جههههان شهههد بپههها تهههویی 

 از فَاسهههتَقِم بلنهههد چهههو کهههوه بجههها تهههویی     

 محبهههوب حهههق و سهههید و خیرالهههوری تهههویی  

 قضهههها تههههویی 1طههههاووس کبریهههها و حمههههام

 فعّههههال عقههههل و صههههادر در ابتههههدا تههههویی  

 زیهههب و صهههفای عهههرش بهههرین خهههدا تهههویی 

  تهههوییمحهههرم بهههه راز حضهههرت جهههل  عَهههال 

 روز حسهههاب سهههرور صهههاحب لِهههوی تهههویی  

 اصههلش تههویی و معهههدن و هههم منتههها تهههویی    

 وارسهههته از عیهههوب و زنقصهههان جهههدا تهههویی  

 فرمههههانروا ز خههههالق ارض و سههههماء تههههویی  

 تابنهههده اسههههت نیههههر عهههالی ضههههیاء تههههویی  

 گهههویی بیههها بهههه درگهههه مهههن آشهههنا تهههویی    

 

                                                 
1
 پرنده بلند پرواز 
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 صلی اهلل علیه و آله محمدحضرت  والدت
 یهها آمنههه صههد مرحبهها چشههم تههو روشههن     

 ای مهههادر خهههتم رسهههل از لطهههف ذوالمهههن 

 خندان شده دشهت و چمهن، صهحرا و گلهبن    

 یهها آمنههه صههد مرحبهها چشههم تههو روشههن     

 از انبیههههاء او گههههوی سههههبقت در ربههههوده 

 کهههی تهههاکنون ماننهههد او کهههس را شُهههنوده  

 یهها آمنههه صههد مرحبهها چشههم تههو روشههن     

 ایههن پسههر را دیگههر نیههارد مههادری چههون    

 عهههالم نمهههی بینهههد دگهههر مهههثلش ثمهههر را  

 یهها آمنههه صههد مرحبهها چشههم تههو روشههن     

 ماننهد او کهس نهزد حهق عهالی مکهان نیسههت      

 شاهنشهههی چههون او دگههر انههدر زمههان نیسههت

 یهها آمنههه صههد مرحبهها چشههم تههو روشههن     

 یهها رب بههه حههق ایههن مههه و خورشههید انههور  

 یههارب بههه حههق مصههطفی دامههاد و دختههر     

 شههنیهها آمنههه صههد مرحبهها چشههم تههو رو    

 

 (0)طفلههی بیههاوردی کههه عههالم کههرده گلشههن 

 دنیهههها شههههده از مقههههدم طفلههههت مههههزین 

 قربههان ایههن مولههود تههو هههر مههرد و هههر زن   

 (0)طفلههی بیههاوردی کههه عههالم کههرده گلشههن 

 بهها ایههن خصههال و خُلههق عههالی، بههس سههتوده 

 نهههامش زدلههههها جههههل و تههههاریکی زدوده  

 (0)طفلههی بیههاوردی کههه عههالم کههرده گلشههن 

 پههدر را ایههن سههان پسههر کههبرد خههدا بهههرش 

 از روی او شههرمنده بههین شههمس و قمههر را   

 (0)طفلههی بیههاوردی کههه عههالم کههرده گلشههن 

 از وصههف او دلههها طپههد قههادر زبههان نیسههت  

 بی حضرتش فهردا زآتهش کهس امهان نیسهت     

 (0)طفلههی بیههاوردی کههه عههالم کههرده گلشههن 

 این سرور جهن و بشهر، بهر جملهه یهک سهر      

 منمههها امهههامی را جهههدا از او بهههه محشهههر   

 (0)عههالم کههرده گلشههن طفلههی بیههاوردی کههه
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 محمد صلی اهلل علیه و آلهرحلت حضرت 

 رود  فردا پیمبر، امّتان از دار دنیا می

 ( 0)رود  دنبال نعشش فاطمه بانوی عظمی می 

 بندد دو دیده از جهان پیغمبر آخر زمان  

 بهرش عزا گردد به پا اندر زمین و آسمان  

 نالد امیر مؤمنان  فتدا میصدیقه در غش  

 یکسر تمام مرد و زن شیون کنان بر سر زنان  

 رود  فردا پیمبر، امّتان از دار دنیا می 

 ( 0)رود دنبال نعشش فاطمه بانوی عظمی می 

 شود  آن افتخار انس و جان در خاک پنهان می 

 شود  عازم جنّات و رضوان میاز دار فانی  

 شود  کاشانه شیر خدا چون بیت االحزان می 

 شود  تا آخر عمرش یقین، زهرا پریشان می 

 رود  فردا پیمبر، امّتان از دار دنیا می 

 ( 0)رود دنبال نعشش فاطمه بانوی عظمی می 

 بر تربت پاک نبی، آید جناب فاطمه  

 گرید به صد شور و نوا برگِرد او زنها همه   

 در خاک گشتی ای پدر پنهان مرا از باصره  

 اما نه آی دور از دلم باشد به فکرت خاطره  

 رود  فردا پیمبر، امّتان از دار دنیا می 
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 ( 0)رود دنبال نعشش فاطمه بانوی عظمی می 

 یکسو زکف صبرم شده دشمن ز دیگر سوی من  

 ن شام شد تنها و بی کس شوی من روزم سیه چو 

 از ضربت سیلی شده نیلی پدر جان، روی من  

 دشمن بزد آتش بدر بشکسته شد پهلوی من  

 رود  فردا پیمبر، امّتان از دار دنیا می 

 (0)رود دنبال نعشش فاطمه بانوی عظمی می 
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 حضرت فاطمه الزهرا سالم اهلل علیهافضایل 

 

 ای بههر همههه زیههب و زیههن زهههرا   

 صهههههدیقه و فاطمهههههه، زکیهههههه   

 اُم الحسهههنین و زینبهههین اسهههت    

 دردانههههههه نههههههازنین احمههههههد  

 کههههههانون محبههههههت الهههههههی   

 ایثههههار و عبههههادت و مناجههههات   

 انههدر تههو نهفتههه بحههر عصههمت     

 پیغمبههههر پههههاک در چهههههل روز   

 بگرفهههت تهههو را زحهههی منّهههان     

 انهههدر رحهههم خدیجهههه مههههادر     

 تهههها بیسههههتم جمههههاد ثههههانی     

 تهها آن کههه شههدی بههه عقههد مههوال    

 ماننهههد چنهههین زواج و وصهههلت     

 باشههی بههه صههریح نطههق قههرآن      

 آمهههاده بهههه خهههدمتت مالئهههک     

 جبرئیهههل ز سهههوی حهههق پیهههاپی   

 از نههههور جمههههال بههههی مثالههههت  

 ( ص)زد بوسههه بدسههت تههو محمههد 

 بایهههد همگهههی ز تهههو بگیرنهههد     

 کهههز بههههر تهههو عهههالمین بهههر پههها     

 عهههذرا و بتهههول وانهههس حههههورا     

 ایههههههن ام ائمههههههه، ام ابیههههههها    

 بههها مظههههر حهههق علیسهههت، همتههها  

 اخههالص و یقههین و زهههد و تقههوی   

 حق گویی و صهبر و شهکر و معنهی     

 عقههههل و ادب و علههههوم  رفههههها    

 بههها صهههوم و عبهههادتش بهههه شهههبها   

 ای دختهههههر بهتهههههر از پسهههههرها   

 ههها  گفتههی چههه عجایههب از سههخن   

 گردیهههههد قهههههدومت عهههههالم آرا   

 پیوسههته شههده بههه حههق دو دریهها      

 دیگههههر نشههههود، ندیههههده دنیهههها    

 پههههاکیزه زهههههر بههههدی مبّههههری    

 سهههایند بهههه درگهههه تهههو سهههرها     

 آورد بههههه محضههههرتت، خبرههههها   

 روشهههن شهههده عهههرش ربّ اعهههال   

 گفهههت پهههدر فهههدات زههههرا   مهههی 

 درس شهههههههرف و مجاههههههههدتها  
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 از آسههههیه و خدیجههههه، مههههریم    

 هههم نسههل پههدر ز تههو پدیهههدار      

 ( ص)ای دخهههت گرامهههی محمهههد 

 ت تههههو اهلل از خشههههم و رضههههای 

 بههها خطبهههه آتشهههین بهههه مسهههجد  

 بههها داد سهههخن، بنهههای کنهههدی    

 از شههیر تههو بههوده شههاه مظلههوم      

 از توسهههت همهههان غیهههور بهههانو   

 در پهههای حسهههاب و روز محشهههر  

 ایههههن بنههههده کمتههههرین امههههامی  

 یههها فاطمهههه اشهههعفی  لهههی اهلل     

 

 ( س)بهها فضههه نکههو، کنیههز زهههرا     

 بهههها خواسههههته خههههدای یکتهههها    

 وی پههههاره تههههن زجههههان طاههههها   

 جهها  آرد غضههب و رضهها بههه یههک   

 بسهههههتی دههههههن سهههههخنوران را   

 از اهههههل نفههههاق، پَسههههت رسههههوا  

 هرگههههز ننمههههوده ظلههههم امضههههاء  

 زینهههب کهههه نداشهههت ههههی  پهههروا  

 باشههههد بههههه شههههفاعتت نظرههههها   

 گویهههد بهههه صهههد افتخهههار، اُمّههها     

  نههههی بههههک مسههههتجیر زهههههرا   
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 سالم اهلل علیهامدح حضرت فاطمه الزهرا 

 
 فاطمههه، فاطمههه، ای فاطمههه جههان، فاطمههه جههان   

 ههههان تهههو انسهههیه حهههورایی و دخهههت احمهههد  

 معدن علمهی و عصهمت، یهم تقهوی و خلهوص       

 الگهههههوی کامهههههل زن، سهههههیده نسهههههوانی    

 معتکههف گشههته نبههی و اصههل قههاب قوسههین       

 گفتههی  در دل پههاک خدیجههه تههو سههخن مههی     

 ایههن فضههیلت بنگههر فاطمههه پههیش از خلقههت      

 بضههعه پههاک نبههی ایههن سههخنت بههس کههه پههدر    

 ودش جبریهههل چهههون تهههویی ام ابیهههها بهههه ور  

 مههن نههدانم کههه بههه جههز دسههت ولههی پههرور تههو   

 نیههک بنگههر کههه اگههر فاطمههه آیههد بههه غضههب     

 کنهههه ذات تهههو نشهههد کشهههف بهههرای احهههدی   

 مهههادری چهههون تهههو دگهههر مهههادر ایهههام نهههزاد   

 ای نکودخههههت نبههههی شههههافعه روز جهههههزا     

 ( س)دسههت مهها دامههن تههو قبههر و قیامههت زهههرا   

 

 سههر و جههانم بههه فههدایت پههدرم، مههام و کسههان      

 طههههراز علههههی و والههههده معصههههومان     هههههم 

 کهههوه صهههبری و تحمهههل دَرِ خیهههر و احسهههان     

 مهههریم و سهههاره، کنیزنهههد بَهههرَت بههها حهههوران     

 تهههها خههههدا، داد بههههه او نعمههههت زهههههرا ارزان   

 تهها کههه مههادر نخههورد عسههرت و غههم از هجههران    

 ممهههتحن گشهههته و بُگزیهههده شهههود بهههر نسهههوان   

 فهههاش گویهههد پهههدرت فاطمهههه جهههانم، قربهههان    

 نمایهههد ز شهههما اسهههتیذان    کنهههد فخهههر و  مهههی 

 هههی  بوسههیده نبههی خههتم رسههالت بههه جهههان        

 کنهههد اهلل غضهههب، هسهههت رضهههایش رضهههوان    

 جههههز خداونههههد و نبههههی و علههههی و فرزنههههدان  

 دختهههری مثهههل تهههو پهههرورده نشهههد در دامهههان    

 محهههور عهههالم هسهههتی زکهههران تههها بهههه کهههران    

 گوشهه چشهمی گهردان    (  )سوی مها حهق حسهین    
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 سالم اهلل علیها حضرت فاطمه الزهراشهادت 

 

 سزا نبود که ام االئمه دخت رسول 

 خواست  ها رسید به زهرا که از خدا می چه 

 برای هجمه به زهرا امان نداد عدو  

 چنان نمود که زهرا توان اِستادن  

 به ابن عم پیمبر اهانت و ایذاء  

 چرا به ضربت در محسنِ علی کشتند  

  به درد ساخت ولی ناله ای نزد، نکند 

 به وقت غسل، تن اطهر، حبیبه حق  

 سیاه چهره دنیا چرا به نیمه شب  

 دریغ همسر موال و مادر حسنین  

 دریغ شرک و نفاق و هوا به هم آمیخت  

 بلی چنین شود و سرنوشت این باشد  

 به حق فاطمه یا رب ولی عصر رسان  

 امید آن که امامی ندای جاءالحق  

 

 ته شود به ضرب آتش در پهلویش شکس 

 گسسته دفتر عمرش سریع بسته شود  

 ز ارتحال پیمبر یکی دو هفته شود  

 ز دست داد و نمازش دگر نشسته شود  

 شرو  شد که ز عمرش بتول خسته شود  

 چرا به فاطمه روزش چو شب گذشته شود  

 که قلب نازک زینب زغصه تفته شود  

 نمانده بود که موال دچار سکته شود  

 به خاک میوه قلب نبی نهفته شود  

 به پیش چشم عزیزان به خاک رفته شود  

 که تا مسیر عدالت به جور کشته شود  

 اگر که ملت اسالم دسته دسته شود  

 که عالم از ستم و شرک و کفر رسته شود  

 کنار کعبه برآید جهان خجسته شود  
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 علیه السالم علی امام والدت

 

 مههههادرش فاطمههههه بنههههت اسههههد

 بههه طههواف و بههه نیههایش مشههغول  

 گفههت ای خههالق بههی چههون کههریم 

 حههق طفلههی کههه بُههود در رَحِمههم   

 بنمهههها سهههههل خههههدای عههههالم  

 بُههد در آن حههال کههه ناگههه دیههوار  

 داخههل خانههه حههق فاطمههه شههد    

 بههود سههرگرم بههه مهمههانی حههق    

 رحمت حضرت بهاری بهه خهروش   

 نههور حههق در وسههط خانههه حههق   

 اطمههه کههودک خههود آن جهها زاد   ف

 کههههرد مشههههتق زعلههههی اعههههال  

 چشههمه دانههش و علمههش بخشههید 

 آن چنهههان عهههزّت او بهههاال بهههرد  

 بهههه خهههدا مهههادر گیتهههی زعلهههی  

 

 بههههود در خانههههه حههههی سههههرمد  

 ناگههههان درد گهههرفتش مشهههمول    

 حههق ایههن خانههه و هههم ابههراهیم      

 کهههه بهههدان بهههار خهههدا مفتخهههرم   

 وضهههع حملهههم نَبُهههود صهههبرِ آلهههم  

 رکعبهههه یههها گشهههت بشهههکافته از  

 بههر طههرف آن وَجَههع هائلههه شههد     

 بههرده بههود از همگههان گُههوی سههبق   

 بههه فتههادی کههه رود عقههل از هههوش  

 جلوه گهر گشهت چهون مهاه منشهق       

 سهههدُاهلل بهههه جههههان پهههای نههههاد ا  

 نههههام فرخنههههده آن سِههههرّ خههههدا  

 مظههههر سِههههر  خههههدایی گردیههههد   

 گشت او سهرور ههر پیهری و خُهرد      

 هست نهازا و چهو او نیسهت کسهی      
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 علیه السالمعلی  امامشهادت 

 

 تهههن پهههاک ولهههی الّهههه کفهههن شهههد     

 بههههه دورش بلههههبالن پههههر شکسههههته   

 چگونههه ایههن چنههین مههوال زکههف رفههت  

 امهههههام مجتبهههههی بههههها آه و افغهههههان  

 مپههههههرس از زینبههههههینِ داغدیههههههده  

 صههههههههدای وا امامهههههههها واعلیهههههههها

 امهههههام مهههههومنین صهههههد آه رفتهههههه  

 شهههد آن شهههمس والیهههت در دل خهههاک

 شهههده خهههاک نجهههف امشهههب سهههرافراز

 آن شد ایهن جههان تاریهک چهون شهام      از

 زیسهههت مهههی دریغههها تههها میهههان خلهههق 

 

 شهههقایق جهههای انهههدر یاسهههمن شهههد     

 زخههود بههی خههود شههده حیههران نشسههته  

 درِ لطههف و عنایههت بههر جهههان بسههت    

 شهههههید کهههههربال، نهههههاالن، پریشهههههان 

 کههه خههون حسههرت از چشههمان چکیههده  

 زِههههر مهههرد و زنهههی تههها عهههرش اعهههال 

 ولههی بهها یههک دلههی چههون سرشکسههته    

 برگرفتهههه خهههاک افههههالک  چسهههان در  

 کههههه گردیههههده علههههی را محههههرم راز   

 مکه دل خهون رفهت حیهدر، سهخت ناکها     

 امههامی کههس نشههد اگههه علههی کیسههت    
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 علیه السالم یامام حسن مجتب والدت

 

 خورشهههید جمهههال حسهههن از دامهههن زههههرا  

 نامش حسهن و خلهق حسهن، حُسهن مجسهم     

 چههون پههدرش سههاقی کههوثردر جههود و کههرم 

 در جنگ جمهل بهت شهکن و کهوه شهجاعت     

 رسهههواگر ههههر کهههافر و مکّهههار و منهههافق    

 خواسههت بههرد دیههن مههی آن دشهمن غههدّار کههه 

 دارنههده صههبری کههه نشههد حضههرت ایههوب    

 صهلح حسهنی نهضهت عاشهور حسهین اسهت      

 یههارب توبههه حههق حسههن از نامههه اعمههال     

 

 تابیهههده بهههه مهههاه رمضهههان مهههاه مبهههارک      

 دسههههت ازلههههی بههههاز چههههه آورده تبههههارک  

 در حجب و حیها مهادر خهود فاطمهه بهی شهک       

 چههون حیههدر کههرار همههان صههولت و مسههلک   

 گههویی کههه عقابیسههت زنههد پنجههه بههه لههک لههک 

 کوبیههد حسههن بههر سههر و مغههزش دهههن و فههک 

  کنسههبت بههه مقههامش بجههز از کوچههک و کههود 

 هرگههز تههو مپنههدار یکههی زان شههده منفههک      

 در آن حههک برگیههر هههر آن جههرم کههه گردیههده 
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 علیه السالم امام حسینوالدت 

 

 ان فههههی الجنههههة نهههههراً مههههن لههههبن  

 چشهههم پیغمبهههر و حیهههدر روشهههن     

 پههههای از مههههام نهههههاده بههههه زَمههههن   

 ان فههههی الجنههههة نهههههراً مههههن لههههبن  

 نیسههت ای شههیعه دگههر وقههت حههزن     

 بههه طههرب بلبههل و هههم زا  و زغههن     

 ان فههههی الجنههههة نهههههراً مههههن لههههبن  

 جهههان عهههالم همهههه قربهههان حسهههین    

 تههها ابهههد نقشهههه و بنیهههان حسهههین     

 ان فههههی الجنههههة نهههههراً مههههن لههههبن  

 مکتههبش مکتههب ظههالم شههکن اسههت     

 بنههده اش یوسههف گههل پیههرهن اسههت    

 ان فههههی الجنههههة نهههههراً مههههن لههههبن  

 

 ( 0)لِعلههههههی و حسههههههینٍ و حسههههههن   

 بههههاد تبریههههک بههههه زهههههرا و حسههههن   

 ضههههد هههههر ظههههالم و هههههر اهههههریمن   

 ( 0)حسههههههن لِعلههههههی و حسههههههینٍ و  

 چون که خنهدان شهده ههر دشهت و چمهن       

 بهههه خهههروش اسهههت کهههرم از ذوالمهههن    

 ( 0)لِعلههههههی و حسههههههینٍ و حسههههههن  

 همههههت عهههههالی و برههههههان حسهههههین   

 هسهههت جاویهههد بهههدان جهههان حسهههین    

 ( 0)لِعلههههههی و حسههههههینٍ و حسههههههن  

 نهههام ارزنهههده بهههه ههههر انجمهههن اسهههت    

 عشهههق او در دل ههههر مهههرد و زن اسهههت   

 ( 0)لِعلههههههی و حسههههههینٍ و حسههههههن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 سیدمحمدباقرامامی اهلل آیتهای  سروده                                                  دیوان محبت

19 

 

 (همان کربالیم)امام حسین علیه السالم  شهادت

 

 میهمهههان را کهههه دیهههده خهههوار شهههود    

 میهمهههان را کهههه دیهههده سهههر ببرنهههد     

 میهمهههههان را کهههههه دیهههههده از آبهههههی  

 میهمهههان را کهههه دیهههده از ههههر سهههو     

 میهمهههههان را کهههههه دیهههههده اوالدش     

 میهمههههان را کههههه دیههههده امههههوالش     

 وه چه مهمان کهه سهبط پهاک نبهی اسهت       

 مههههادرش برتههههرین نسههههاء جهههههان    

 او حسههههین شهههههید مظلههههوم اسههههت   

 او کههههه سههههرداد تهههها سههههر اسههههالم   

 او کهههه خهههون داد تههها نخشهههکد دیهههن   

 او کهههه ثارالهههه اسهههت و ههههم پسهههرش   

 او کههههههههه در دل حرارتههههههههی دارد   

 او کههههه در کههههربال بههههود مههههدفون     

 رش هزارههههها مشههههتاق  او کههههه قبهههه  

 درس آزادگههههههی بههههههه عههههههالم داد   

 دههههد شهههیر خهههواره اش اصهههغر    مهههی 

 قاسههم ابههن الحسههن، حبیههب و زهیههر      

 دههههد کهههه تههها اسهههالم   مهههی همهههه را 

 روی خههاک بهها تههن چههاک     فتههدا مههی 

 در کهههههف اشهههههقیاء دچهههههار شهههههود    

 پههههس از آن بههههر فههههراز نیههههزه کننههههد  

 منههههههع کههههههرده کنههههههار دریههههههایی   

 تیربهههههاران کننهههههد خیهههههل عهههههدو     

 بههههه اسههههارت کشههههند تهههها شههههامش    

 بهههههرده تهههههاراج خصهههههم بَهههههدکارش  

 پههههاره قلههههب نههههازنین علههههی اسههههت   

  فاطمهههههه بهتهههههر از تمهههههام زنهههههان    

 پههههدر نُههههه امههههام معصههههوم اسههههت     

 مفتخهههههر باشهههههد و عزیهههههز مهههههدام    

 نخهههورد نخهههلِ دیهههنِ حهههق بهههه زمهههین   

 وِتههههههر مُوتههههههور و دُور از وطههههههنش  

 سهههههههوزش بهههههههی نههههههههایتی دارد   

 کربالیههههی کههههه کعبههههه اش مههههادون     

 دارد و بههههی قههههرار و طاقههههت طههههاق    

 تهههها بشههههورند ضههههدّ هههههر بیههههداد      

 قههههوت قلههههب خههههود علههههی اکبههههر    

 تههها ابوالفضهههل و حهههرّ و عُهههون و بُریهههر   

 زنهههههده باشهههههد همیشهههههه در ایهههههام   

 نهههد صههورتش بههه سههوزان خههاک      مههی 
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 ای خههههدا راضههههیم، رضههههای تههههو را   

 ای خههههدا غیههههر تههههو نههههدارم کههههس  

 تسهههههلیت حجهههههت خهههههدا را بهههههاد  

 همههههه عههههالم فههههدای نههههام حسههههین  

 تهههها ابههههد بههههر حسههههین و یههههارانش   

 بههها امهههامی بگهههو بهههه شهههیون و شهههین  

 

 ای خهههههدا صهههههابرم بهههههالی تهههههو را    

 تهههههو بهههههه فریهههههاد شهههههیعیانم رس    

 در عهههههزای حسهههههین بهههههاب مهههههراد   

 یاحسههین، یهها حسههین، حسههین، حسههین     

 صهههههههلوات خهههههههدای سهههههههبحانش  

 وای مظلهههههوم یههههها امهههههام حسهههههین   

 

 

 

 

 

 

 

 علیه السالمسجاد  مدح امام

 

 شههههافع روز جههههزا سههههجاد اسههههت 

 آن کهههه دیهههده سهههر شهههاه شههههداء   

 تهههن تهههب دار، ره کوفهههه و شهههام     

 شههاهد آن همههه آزار بههه اطفههال اسههیر  

 آری آن کس که پهس از قتهل حسهین     

 بههر سههر منبههر و افشههاگر بیههداد یزیههد   

 

 

 کنههد و زنجیههر بههه پهها سههجاد اسههت     

 بههر سههر نههی ز جفهها سههجاد اسههت      

 بههه چههه تقصههیر چههرا سههجاد اسههت    

 همهههره آه و نهههوا، سهههجاد اسهههت     

 بههود دائههم بههه عههزا سههجاد اسههت       

 که به حق سهاخت مهال، سهجاد اسهت      
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 علیه السالم مام باقرامدح 

 

 امههههام بحههههق، پنجمههههین پیشههههوا   

 بنههههام محمههههد بههههه بههههاقر شهههههیر 

 هنهههوزش بهههه دنیههها تولهههد نداشهههت  

 بهههه جهههابر خبهههر داد هسهههتی چنهههان 

 بهههه تهههورات بهههاقر ملّقهههب شهههده    

 پههههس از ارتحههههال نبههههی عظههههیم   

 پهههی حهههرف زشهههت سهههخیف عمهههر 

 در علههم شههد بسههته بههر روی خلههق    

 ولههههی بهههها عنایههههات رب جلیههههل  

 بههههه دسههههت یههههدالهی بههههاقرش    

 دیهههن نبهههی   بیهههان کهههرد آئهههین و  

 زعالمههههه مجلسههههی یههههک بحههههار  

 بههه شههکر خههدا مانههده از صههادقین     

 بههههه پیغمبههههر و خانههههدانش مههههدام 

 

 بلنهههههد اختهههههرِ آسهههههمان هُهههههدا   

 ابهههوجعفرش کنیهههه شهههد بهههر مهههال   

 کهههه جهههدش پیمبهههر رسهههول خهههدا  

 کهههه تههها بنگهههری پنجمهههین اوصهههیا  

 چهههو دیهههدی رسهههانش سهههالم مهههرا  

 چهههه کردنهههد جُهّهههال ظلمهههت فهههزا  

 همههههان قائههههل جملههههه حَسههههبُنا    

 امههان از سههتم کفههر و جهههان و هههوا    

 بیفتهههاد فرصهههت، تهههو گهههویی طهههال  

 شههههکافنده علههههم خیههههر الههههوری   

 کهههه گردیهههده دریهههای بهههی منتهههها   

 گواهیسههت صههادق بههر ایههن مههدّعا     

 علههههههوم هههههههدایتگرِ ماسههههههوی  

 درود خداونههههههد ارض و سههههههماء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 سیدمحمدباقرامامی اهلل آیتهای  سروده                                                  دیوان محبت

22 

 

 علیه السالمامام جعفر صاد  مدح 

 
 امهههام صهههادق مههها مفخهههر زمهههین و زمهههان      

 امهههین سهههرّ خهههدا، اههههل صَهههفو  و نجهههوی     

 زعههیم و اعبَههد و اَزهههد بلنههد جههاه کههه بههود        

 امهههام صهههادق مههها بهههر فرشهههتگان مخهههدوم      

 امههام صههادق مهها چشههم و گههوش قلههب کسههی     

 امهههام صهههادق مههها بهههس بلنهههد مرتبهههه اسهههت   

 امههههام صههههادق مهههها شههههد معههههرّف توحیههههد  

 امههام صههادق مهها صههاحب قههم اسههت و نجههف     

 امههههام صههههادق مهههها از پیمبههههران سههههلف      

 امهههام صهههادق مههها بههها کرامهههت و اعجهههاز        

 امهههام صهههادق مههها رتس مذهبیسهههت بهههزرگ     

 امههههام صههههادق مهههها هسههههت مُبقههههی کعبههههه  

 امههههام صههههادق مهههها در برابههههرش تعظههههیم     

 امهههام صهههادق مههها راسهههتگو و راسهههت عمهههل   

 امهههام صهههادق مههها منشهههاء تمهههدن غهههرب       

 مههههام صههههادق مهههها بهههها شهههههادتش گردیههههد  

 امهههههام صهههههادق مههههها پرورانهههههد روح اهلل     

 غرض ههر آنچهه بشهر را زخیهر و علهم و کمهال        

 کهههالم و فقهههه و ادب کیمیههها و طهههب، تفسهههیر   

 ز امههههر خلقههههت دنیهههها نیههههایش و احکههههام    

 تمهههام آمهههده انهههدر کهههالم ایهههن معصهههوم       

 جائهههل  ولهههی دریهههغ موانهههع چنهههان شهههدی    

 ولهههی و حجهههت حهههق، عَهههدلُ و تهههالی قهههرآن   

 امهههههام مفتهههههرض الطّاعهههههة پایهههههه ایمهههههان  

 همیشهههه در نظهههر لطهههف حضهههرت سهههبحان     

 سهههتاده حضهههرت جبریهههل بهههر دَرش دربهههان     

 ده، نیافتههههههه اینسههههههان ندیههههههده و نشههههههنی 

 کههه شههمس گونههه کنههد خیههره چشههم هههر انسههان   

 مقههههام وحههههی و نبههههوت، امامههههت و قههههرآن   

 از اوسههههت مدرسههههه، دانشههههکده دبیرسههههتان    

 ربهههوده گهههوی سهههبق جملهههه انهههد شهههاگردان    

 بُههههههروز داده ز فعّههههههال مایشههههههاء نشههههههان  

 کهه اوسههت مهذهب حههق، غیهر اوسههت بهی بنیههان      

 مدینهههه، قهههدس و نجهههف کهههل مرکهههز ایمهههان   

 نمههوده صههاحب هههر فضههل و علههمِ بههی کتمههان     

 کههه ایههن مههراد زصههدق اسههت ای برادرجههان       

 نگهههههر عمیهههههق تهههههو تهههههاریخ جابرحیهههههان  

 سههههبب بههههرای بههههزرگ انقههههالب، در ایههههران  

 کههههه روح داد و هویههههت همههههه مسههههلمانان    

 رسهههیده هسهههت از ایهههن خانهههدان عهههالی شهههان  

 حهههدیث و تربیهههت، اخهههالق بَهههدو تههها پایهههان    

 طریهههههق معرفهههههت و ره بحهههههق جاویهههههدان  

 امهههام صهههادق مههها صهههد درودش از دل و جهههان   

 کههه گوئیهها شههده، خورشههید پشههت ابههر نهههان       
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 سهههتمگرانِ ههههوا خهههواه یهههک طهههرف مهههانع     

 از آن طهههرف شهههده مهههانع کهههه بنهههدگان خهههدا   

 علیههههه راه حقیقههههت چنههههان کمههههر بسههههتند   

 زصهههههدر اول و بعهههههدش لِیومنههههها ههههههذا     

 کههه ز منصههور تیههره روز کشههید   ههها  چههه ظلههم  

 سههحر هههای  ز حههبس و زجههر و زاحضههار نیمههه  

 داد و صههههیحه و سههههویش کشههههیدن شمشههههیر  

 ور، شهههد امهههام شههههید   ز زههههر کینهههه منصههه   

 یتههههیم گشههههت شههههعائر تمههههام ارزشههههها      

 امهههان امهههان کهههه هنهههوز اهلبیهههت مظلومنهههد     

 خهههدا کنهههد کهههه امهههامی ولهههی عصهههر رسهههد    

 

 کهههه تههها امهههام رسهههاند بهههه پیهههروان، فرمهههان     

 زننهههد دسهههت بهههه دامهههان پهههاک معصهههومان     

 مخههههالفینِ کههههج انههههدیش تههههابع شههههیطان     

 خههههدانما تههههو ظهههههور ولههههی خههههود آسههههان  

 د بوسهههفیان همهههان لعهههین کهههه سهههرافراز کهههر   

 ز خانههههه ریخههههتن و بههههردنش سههههر عریههههان  

 سههتمگری کههه شههنیده اسههت ایههن چنههین نههادان     

 برفهههت نهههزد رسهههول و علهههی، ولهههی افغهههان     

 سهههیاه شهههد در و دیهههوار، مهههرد و زن گریهههان     

 مگههههر نکههههرده سههههعودی قبورشههههان ویههههران  

 بگیههههههرد از ظلمههههههه انتقههههههام مظلومههههههان   
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 علیه السالمشهادت امام جعفر صاد  

 کههرد  مههی معلمههی کههه علههوم خههدا بیههان    

 کسههی کههه محههور دیههن بههود و ناشههر احکههام  

 امههام صههادق فخههر آفههرین حجههت حههق       

 دریهههغ آینهههه حهههق نمههها شکسهههته شهههده    

 دریههغ حضههرت صههادق زکههافری مطههرود      

 کسههی نگفههت کههه آخههر چههه بههود تقصههیرش  

 چرا به نیمهه شهب بهر سهرش یهورش بردنهد        

 چهههرا زدنهههد بهههه نهههاحق برابهههرش فریهههاد   

 بهههه آل پیمبهههر چنهههین شهههده بیهههداد  چهههرا 

 ببههین تمههام بشههر گرچههه، مشههرک و کههافر     

 بههه یههک مجاهههد سههرباز تهها کههه دانشههمند     

 نازنههد  مههی بههه اسههم رسههم و کتههابش چگونههه 

 چگونههه قبههر و مههزارش طههواف گههاه شههود    

 چههرا چههرا و دو صههد آه، دل کبههاب شههود     

 نه بقعه ای نهه چراغهی، نهه خهادمی نهه حهرم       

 حههب امههام چههرا بههه زائههر قبههرش بههه جههرم   

 خهههدا بسهههوز ز قههههرت تمهههام وهههههابی     

 لبههاس نصههر و فههرج ای خههدا دگههر پوشههان   

 پهههس از پیمبهههر و زههههرای خیهههر  النّسهههوان 

 

 ز زهر کهین شهده جهانش پهر از شهراره و درد       

 دریههغ بسههت دو چشههمش همیشههه از ایههام      

 ز غصههه آب شههده بههر تههنش نمانههده رمههق      

 امههام عصههر دلههش زار و خههون و خسههته شههده  

 شهههههید گشههههته وای داد و داد، رود ای رود   

 بجههههز نسههههب ز پیمبههههر، بیههههان آئیههههنش   

 چههرا بههه وحشههت و ارعههاب جههانش آزردنههد   

 چههرا بههه اسههحله بردنههد دسههت شههرّ و فسههاد    

 خهههدا ز ظلهههم و سهههتمکار بهههر کنهههد بنیهههاد   

 کننههد، بههه دنیهها، بههه قبههر یههک شههاعر   مههی چههه

 پههس از گذشههت زمانهههای دوردسههت، بلنههد     

 ه قبههرش اندازنههد  چگونههه رحههل اقامههت بهه   

 چگونههه بوسههه گههه و غههرق اشههک و آه شههود   

 سزاسهههت قبهههر امهههام ششهههم خهههراب شهههود  

 نهههه یهههک مشخصهههه ای، وای وای بهههر عهههالم 

 شهههود اهانهههت و از بوسهههه اش شهههود ناکهههام   

 چنهههین گهههروه کهههج انهههدیش پسهههتِ قلّهههابی  

 بههه قامههت همههه خههوبی امههام عصههر و زمههان    

 سهههالم مههها بهههه بقیهههع و ائمهههه اش برسهههان   
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 علیه السالمالرضا  امامبا  امام موسی بن جعفر علیه السالمال زبان ح

 

  یش داشت رازیبن جعفر با رضا ین موسین چنیا

  ین، بر پدر بنما نگاهکم گذر یسو یدمیک

 ر هستم یگوشه غربت گرفتار غل و زنج

  ییایا نی ییاینج زندان جان دهم بابا بک

 نم، قوّتم، آرام جانم یم، نور عیوص یا

  ییندپاکنَبوَد مرا جز غُل بگردن،  یهمدم

 م گشته بابا ی، جایکتار یبس یه چالیدر س

  یرم نجاتیارب ده زِزنجیده یر من گردکذ

 نم یرا نب ی، نوریکروز من بابا چو شب تار

  یدگانید کده تنها، آب و اشیانجمم گرد

 دار آنها یاز د یتم دوریاز فرا  اهلب

  ییروزها یکشبان،  یکبرم سر،  می شانیمن پر

 م یرضا یده، ایگر مرا بر لب رسیجان پدر د

   یاتیخواهم ح یعمرم نم یآمد می اش سرک

 داد ستمگر یلعنت حق باد بر هارون ب

  ین آقا امامین چنیبن جعفر ا یشت او موسک
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 علیه السالمبن جعفر  یشهادت امام موس

 

 بگرییهههههههد ای محبّهههههههان پیمبهههههههر  

 گرفتههههار غههههل و زنجیههههر و زنههههدان   

 شب و روزش بهه یکسهان جملهه تاریهک     

 نبهههودش مونسهههی یهههاری نهههه غمخهههوار 

 بههه زنههدان ای عزیههزان، چهههارده سههال     

 چهههه زنهههدانی چهههه احهههوالی پریشهههان   

 الهههههی آن کههههه طفههههالن را ز ارحههههام  

 الههههههی آن کهههههه ای حهههههی توانههههها   

 الههههههی از میهههههان چهههههرک خهههههونین 

 نجههههاتم ده خالصههههم کههههن خههههدایا   

 فغههان ای شههیعیان، موسههی بههن جعفههر     

 و خفّههت ههها  گههویم مههن ز خههواری چههه 

 تههههن پههههاکش بههههدوش چارحمههههال    

 همهههی بردنهههد تههها عمّهههوی ههههارون     

 بههه دسههتورش چنههان بهها عههزّ و شههوکت   

 ولهههههی در کهههههربال سهههههبطِ پیمبهههههر  

 امههههامی دم مههههزن دیگههههر تههههو آخههههر 

 

 بهههرای غربهههت موسهههی ابهههن جعفهههر       

 ز ههههههارون پلیههههههد شهههههوم کههههههافر   

 ز آه و نالههههه هههههر دم دیههههده اش تههههر   

 مضهههطر  کهههه گویهههد بهههاوِیش احهههوال   

 بسههی سههخت اسههت انسههان باشههد انههدر    

 نگهههههر راز دلهههههش بههههها حهههههی داور   

 دههههی از بطهههن مهههادر    مهههی خالصهههی

 بهههههرون آری ز سهههههنگ و آههههههن آذر   

 نمهههایی شهههیر خهههارج همچهههو شهههکّر     

 ز ههههههههارون سهههههههتمکار بهههههههداختر  

 ز زهههههر کههههین شههههده مسههههموم آخههههر 

 کههههه شههههد بههههرزاده زهههههرای اطهههههر   

 بهههههه روی نردبهههههان یههههها تختهههههه در  

 ه از سههههر بیامههههد بههههر فکنههههد، عمامهههه 

 نهههههان شههههد در لحههههد آن مههههاه انههههور 

 تهههنش بهههر خهههاک شهههد پامهههال اسهههتر    

 زدی آتههههش جهههههان را جملههههه یکسههههر 
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 علیه السالم رضا اماممدح 

 

 ای جهههان عهههالمی بهههه فهههدایت رضارضههها    

 ای معههدن کههرم، سههماء فضههیلت، یههمِ سههخا     

 گهههاه هفهههتم مههها، بهههرج هشهههتمین   های قبلههه 

 مسندنشههههههین منصههههههب واالی ارتضهههههها  

 ای خسهههههرو کهههههریم امهههههام بزرگهههههوار    

 کننهههد نهههاز  قدوسهههیان بهههه چاکریهههت مهههی  

 دهنهههد  خیهههل ملهههک بهمهههره جبریهههل مهههی  

 گیرنههد نههور خههویش بههه حههق مههاه و آفتههاب    

 ایههن بارگههاه قدسههی و هههم پاسههبان ملههک       

 نهههوح و خلیهههل، موسهههی و عیسهههی، زانبیهههاء  

 بنشسهههته اسهههت واسهههطه فهههی  کردگهههار    

 وحههش و طیههور، جههن و ملههک انههس، التجههاء   

 کننهههد  نزدیهههک و دور مهههردم محتهههاج مهههی   

 بههها قهههدرت الههههی خهههود کهههرده ای بهههرون   

 بهههاران کهههه از بهههالد خراسهههان بریهههده بهههود  

 بیهههرون شهههدی بهههرای ادای نمهههاز عیهههد      

 هههر مضههطری، شکسههته دلههی، حههاجتش روا     

 ای امهههن بخهههش، کشهههور ایهههران نگاههههدار    

 ای محههرم خههدا کههه محههرم محههروم مردمههی     

 در ایههن زمههان غریههب غریبههان بههود غریههب     

 قربههان لطههف و مهههر و وفایههت رضارضهها     

 وی دسهههههتگیر روز قیامهههههت رضارضههههها  

 ههههای شهههمس امامهههت رضارضههها   از بُهههرج 

 مشهههور عههالم اسههت رضههایت رضارضهها      

 ایت رضارضههها شهههاه و گهههدا تمهههام گهههد   

 گیرنههد گهههرد و خههاک رواقهههت رضارضههها    

 پههاس از ضههریح صههحن و سههرایت رضارضهها  

 از نهههور پهههر فهههرو  چراغهههت رضارضههها    

 رشههحی اسههت از کمههال و وقههارت رضارضهها  

 هسههتند خوشههه چههین کالمههت رضارضهها      

 عههههالم کنههههارخوان عطایههههت رضارضهههها   

 دارد بههههه پیشههههگاه جنابههههت رضارضهههها   

 ا بههر درگههه تههو عرضههه حاجههت رضارضهه     

 از پهههرده شهههیر را بهههه اشهههارت رضارضههها   

 بهههاز آمهههد از بهههرای دعایهههت رضارضههها     

 آن روز شهههد عهههزای خِسهههانت رضارضههها   

 گههردد بههه نههزد تربههت پاکههت رضارضهها       

 ایههن ملههک زیههر چتههر ضههمانت رضارضهها     

 مههها زنهههده ایهههم از برکاتهههت رضارضههها      

 اسهههالم و مسهههلمین و والیهههت رضارضههها    
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 تهها حههق کشههی کننههد کمههر بسههته انههد سههخت   

 بنگههر مُغیههت شههیعه چسههان، شههیعه در جهههان   

 هسههتی شههما معههین ضههعیف وغیهها  لهههف     

 ای کههاش مهههدیت برسههد تهها کههه مسههلمین      

 لههها ابوالحسههن  شههمس و شههموس، مقصههد د  

 من عاجزم ز وصهف شهما چهون کهه جبرئیهل       

 در وقههت مههرگ مسههئله قبههر و هههم صههرا      

 ایهههن اسهههت آرزوی امهههامی کهههه ههههر کجههها  

 

 جمههع نفههاق و کفههر و ضههاللت رضارضهها     

 اَمهههاج فتنهههه هاسهههت شهههماتت، رضارضههها  

 عُهههونی بهههه دوسهههتان فکهههارت رضارضههها   

 یابنهههد عهههزّ و علهههم و سهههعادت رضارضههها  

 مههها کیسهههتیم و مهههدح و ثنایهههت رضارضههها  

 آمهههاده اسهههت پههها بهههه رکابهههت رضارضههها  

 فریهههادرس بهههه مهههام گرامهههت رضارضههها    

 باشههههد کنههههارِ بنههههد نعالههههت رضارضهههها  
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 معلیه السال امام جواد االئمهمدح 

 
 بههههه فکههههر کوتهههههِ ناقههههابلم چنههههین افتههههاد      

 اگههر چههه وصههف عزیههزان حههق میسّههر نیسههت        

 چگونههههه درک مقههههامش بشههههر توانههههد کههههرد    

  طیهور  وحهش و  مَلهک، جهنُ وانهس و    فرش و زعرش و 

 ( ص)امهههام بهههر حهههق معصهههوم، جهههان پیغمبهههر    

 همهههان امهههام کهههه در کهههودکی خهههدای بهههزرگ     

 همهههان امهههام کهههه در جلسهههه ای بَسههها مشهههکل     

 ز حاضهههههران عجهههههب و حیرتهههههی برانگیهههههزد   

 تهههو گوییههها کهههه بسهههان زنهههان مهههردم مصهههر       

 امهههههام قهههههانع مختهههههار، مرتضهههههی عهههههالم     

 ز راه صهههدق و صهههفا بهههر درش سهههر تعظهههیم      

 پهههههههی اطاعهههههههت او جبرئیهههههههل آمهههههههاده   

 ههههر آن کهههه گنبهههد و ایهههوان کهههاظمین بدیهههد      

 غبهههههار مرقهههههد او توتیهههههای چشهههههم ملهههههک   

 کنههار حضههرت موسههی ابههن جعفههر اسههت جههواد      

 عجب مهدار چسهان ایهن مکهان دو خورشهید اسهت        

 هههههزار رسههههم ادب را، ز جههههان رعایههههت کههههن  

 بالهههد   زمهههین او بهههه سهههموات و عهههرش مهههی     

 بههههه التجهههها و تضههههرّ  ز حههههق کننههههد طلههههب   

 بهههههههههدان زیارتشهههههههههان را زیهههههههههارت اهلل  

 بههرای حفههظ و امههان حِههرز او چههه اکسیریسههت        

 اگههههر کههههه طالههههب خیههههری سههههعادت داریههههن  

 کههه چنههد جملههه کههنم وصههف از امههام جههواد      

 تو گهو کهه بحهِر مرکهب درخهت و شهاخه مهداد         

 کسههی کههه او بههه جهههان اسههت مایههه ایجههاد       

 بلنهههد هفهههت سهههموات تههها بهههه ارض مِههههاد    

 علههههی و فاطمههههه دیگههههر ائمههههه امجههههاد      

 مقههههههام شههههههامخ ارزنههههههده امامههههههت، داد  

 نمههود حههل و بشههد فههائق او بههه هههر اسههتاد        

 کههه مههات گشههته همههه سههیل، کندشههان بنیههاد      

 بدیهههده یوسهههف و دادنهههد دستشهههان بهههر بهههاد   

 کههه منتخههب لقههبش هسههت بهها امههام جههواد        

 خلیهههل ونهههوح، کلهههیم اهلل و مسهههیح نههههاد      

 چنانچهههه در پهههی فرمهههان مرتضهههی، مقهههداد     

 هههها و غهههم بِهههزُداد  صهههفای او ز دلهههش غصهههه 

 کننهههد اسهههتمداد   ک از آن مهههیکهههه بههها تبهههر  

 چنانچههه گههل بههه بههرِ اللههه اسههت یهها شمشههاد      

 رسهههی بهههه آیهههه بحهههرین یلتقهههی بهههه مهههراد    

 کههه خفتههه اسههت در ایههن بقعههه مُصههطفین عبههاد   

 چهههه گشهههته مهههدفن ایهههن خسهههروان پهههاکنژاد  

 طهههواف مرقهههد ایشهههان نجیهههب تهههر افهههراد     

 چههه زاد و توشههه از ایههن بههه بههرای روز معههاد     

 را کسهههی بهههرد از یهههاد  گمهههان نمهههی کهههنم او 

 ضرورتسهههت زایشهههان کنهههی تهههو استرشهههاد     
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 کشههد شههیطان   ن رفههت، مههی هههر آن کههه از درشهها   

 خهههدا بهههه حهههبّ جهههواد االئمهههه لطفهههم کهههن      

 

 

 مهههار او بههه یقههین سههوی شههرّ و فتنههه، فسههاد      

 وگرنههه سههوق عمههل در امههامی اسههت کسههاد      
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 ه السالمیعل یالنق یمدح امام عل

 
 امهههام طیهههب وعهههالم، فقیهههه و ناصهههح و ههههادی   

 وَلهههی مطلهههق حهههق، و ار  رسهههل بهههه تمهههامی   

 خههدا ز وصههف تههو آگههه، بشههر ز مههدح تههو عههاجز   

 هههادی  بههزرگ نعمههت خههالق، هههدایت اسههت و تههو 

 دعههای ندبههه تههو گفتههی، غههدیر و جامعههه سههفتی     

 ز هیبتههت دل دشههمن بههه لههرزه سههخت درآیههد       

 تبسههههم از لههههب شههههیرینت ای امههههام مشههههاهد  

 بههه شههب نمههاز و عبههادت بههه روز خههدمت مههردم    

 تههههو آگهههههی ز سههههئواالت انههههدرونِ ضههههمائر   

 تعجههب آمههده دشههمن چههو دیههده شههیر درنههده       

 دعههههای نافههههذ تههههو بههههرد از میههههان، متوکههههل   

 خهههدای غهههافر ههههادی، مهههن حقیهههر امهههامی       

 

 دههههم وصهههی پیمبهههر عزیهههز جهههان جهههوادی       

 تههههو جانشههههین ائمههههه، ره کمههههال و سههههدادی   

 تههو معجههزی ز خههدا و تههو بههاب حههق و مههرادی      

 بههه خلههق گشههته ز سههوی خههدای مههنعم هههادی       

 سهههی، شهههفیع روز معهههادی علهههی بهههه حهههق توشنا 

 ولههی بههه رریههت رویههت غههم از مُحههب بنهههادی      

 شهههکفته چههههره شهههاداب ههههر زمهههان بگشهههادی    

 عزیههههز خههههالق معبههههود و اهههههل حُههههب وِدادی  

 سههههئوال را ننمههههوده، جههههواب تههههام تههههو دادی  

 سرش به پهای تهو مالهد، بهه عشهق و ُانهِس زیهادی         

 بههه آن خباثههت و لعنههت بههه آن تبههاه و فسههادی       

 بههبخش بهها همههه جههرمم، بحههق حضههرت هههادی      
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 ه السالمیعل یمدح امام حسن عسگر

 
 ای پیشههوای خلههق و بنههده معبههود، عسههگری 

 از خانههدان حضههرت خیههر الههوری نبههی      

 بههر کردگهههار لهههم یههزل و الیهههزال، پهههاک    

 از بههها  بههها صهههفا و گلسهههتانِ احمهههدی    

 ای والههههد مکههههرّم سههههلطان ماسِههههوی     

 از پیشههگاه حضههرت حههق مسههئلت نمهها      

 دنیهها عجیههب، لِههه شههده از ظلههم ناکسههان     

 

 کهههوه وقهههار، بحهههر شهههرف، مههههر انهههوری   

 بههر جههن و انههس، ملجهها و مههیوی و سههروری   

 هسههتی ولههی و حجههت و برجسههته مظهههری    

 زیبهههها گههههل معطّههههرِ رعنههههای اَحمههههری    

 ب از نظهر کهه جههان راسهت محهوری      یآن غا 

 تههها مههههدیت ظههههور کنهههد بههههر داوری      

 رسهههید دگهههر دادگسهههتری  ای کهههاش مهههی  
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 امام زمان عجل اهلل تعالی فرج الشریف والدت

 
 سههالم بههر تههو و بهههر نیمههه ات مههه شهههعبان      

 تههههویی مههههالزم نههههام مبههههارک مهههههدی      

 مهههه معظهههم شهههعبان سهههزد چنهههین باشهههد     

 میهههان او بهههه تولهههد رسهههید عهههدل و صهههالح  

 وجهههود حجهههت کبهههرای حهههق، امهههام زمهههان  

 کسههی کههه چشههم امیههدِ جهههان بههه او بسههته      

 فسههاد و ظلههم و سههتم را زجهها کَنههد یکههدم       

 دانهی   چه نیهک یوسهف زههرا تهو خهویش مهی       

 فسههاد، شههرق جهههان را گرفتههه تهها غههربش       

 کنههد غوغهها  ببههین کههه جهههل و سههتم فقههر مههی   

 در اجتمهههها  سههههخن از ظههههواهر دنیاسههههت   

 کهنم نهه معرفتهی     مهی به شهخ  خهویش نظهر     

 ( 1)ز یههک طههرف ز شههماها رسههیده المعههروف  

 خالصههههه هههههی  نههههداریم قابلیههههت، لیههههک  

 بیهههها و معجههههزه فرمهههها ز اجتمهههها  بسههههاز   

 بیههها کهههه جامعهههه را عهههدل و راسهههتی، الزم    

 بیههها و فههههم و کمهههال، تعهههاون و انصهههاف     

 بیهها کههه سسههتی و غفلههت، درو  و خودخههواهی  

 رد بیههها و رسهههم دیانهههت حقهههوق خانهههه و فههه 

 بیهها شههنیدن و گفههتن، خریههد و آمههد و رفههت     

 بیهها کههه تهها همههه گردنههد گِههرد امههر خههدا         

 بیهههههها امیههههههد دل دلشکسههههههته نههههههاالن   

 تههو چیسههتی بههه چنههین عههز و جههاه جاویههدان      

 چهههه افتخهههار بهههه از ایهههن درود بهههر تهههو و آن   

 مههههی کهههه گشهههته مَهههه مهههاه رهبهههر ادیهههان      

 سهههعادت و عظمهههت خیهههر و پهههاکی و ایمهههان    

 بهههههزرگ مصهههههلح عهههههالم، ذخیهههههره دوران   

 کهههه تههها بیایهههد و سهههازد بهشهههت، از ویهههران     

 دههههد بهههه مقصهههد قهههرآن تجسّهههمی شهههایان     

 چههه رفتههه اسههت بههر اسههالم، و خیههل مظلومههان     

 جنهههوب نیهههز چنهههین باشهههد و شهههمال چنهههان    

 زمههین پههر اسههت ز بیههداد و جههور بههی پایههان       

 رفتهههه بوتهههه نسهههیان  اسهههف کهههه یهههاد خهههدا   

 نههه عشههقی و نههه تَهَیههی، امههان از ایههن خههذالن       

 ( 0)بههه قههدر معرفههت و حیههف گههوهر از خوکههان  

 شههما بههه خههویش نظههر کههن نههه روی مهها زشههتان   

 نفهههوس کاملهههه ای، همچهههو بهههوذر و سهههلمان    

 صهههفا و صهههلح و محبهههت مکهههارم و ایمهههان     

 خلههوص و همههت و وحههدت درون خلههق رسههان   

 نخههوت و طغیههان   زدوده بهها حسههد و حههرص و  

 حقههههوق جامعههههه را بههههازگو نمهههها، تبیههههان     

 لبههاس و مسههکن و وصههلت بههه مهها بیههاموزان       

 تمهههههام امّهههههت واحهههههد خلیفهههههه سهههههبحان  

 همههان کههه زار زنههد، صههاحبّ الزّمههان گویههان       
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 بیهها طبیههب تههویی، گههل تههویی، کههریم تههویی     

 بیههها کهههه خسهههته دالن، بنگرنهههد جهههاءالحق     

 عزیهههز فاطمهههه یههها صهههاحب الزمهههان، فریهههاد  

 عزیهههز، غیبهههت کبهههری بهههه طهههول انجامیهههد   

 دامین جهههت فشههانم اشههک  عزیههز مههن بههه کهه  

 عزیهههز، مههها کهههه گرفتهههار نفهههس و شهههیطانیم  

 عزیههههز، ذُلّ گُنههههه آبههههروی مههههن بههههرده     

 عزیهههز، گرچهههه سهههیه رویهههم از گنهههه امههها     

 پههیش تههو از قلبههها شههکایت هسههت      عزیههز، 

 عزیههز، بههی تههو صههفا نیسههت انههدر ایههن عههالم    

 عزیهههز، روی مگهههردان ز مههها، مهههرنج از مههها    

 یههن مپسههند عزیههز، خههواری مهها هههی  پههیش از ا 

 عزیهههز، از بهههد اعمهههال مههها کجههها رفتهههی      

 عزیهههز، یهههاد تهههو از دل نمهههی رود هرگهههز     

 بحههههق فاطمههههه و پهلههههویش بیهههها دیگههههر   

 امامیسههههت اسههههیر هههههواو مانههههده بجهههها     

 

 تهههویی حقیقهههت میهههزان، خالصهههه خوبههههان      

 دگههههر بههههرای ابههههد زاهههههق و فنهههها بطههههالن   

 عظهههیم گشهههته بهههال پهههرده پهههس، ز راز نههههان    

 ر پیهههر شهههد و پیهههر رفهههت ناکامهههان     صهههغی 

 بههههه دوری تههههو و یهههها غربههههت مسههههلمانان    

 ( 1)تهههو ههههم ولهههی خهههدا مبهههتال بهههه جبّهههاران  

 نهههه در دعههها اثهههری بنگهههرم نهههه در افغهههان       

 کجهههها دریههههغ نمایههههد ز خارههههها بههههاران      

 قسهههی قلهههوب، نگهههون گشهههته، قهههاطع پیمهههان   

 دهههد بسههتان  گلههی کههه نیسههت کجهها دسههت مههی   

 ر رحمهههان تهههو ای کهههریم کریمهههان، و مظهههه    

 بههس اسههت زخههم زبههان و هجههوم بههی دینههان      

 کهههدام دشهههت و کهههدامین جزیهههره یههها بُلهههدان   

 تهههو روح و جهههان جههههانی و عهههالم امکهههان      

 نجهههات بخهههش، بشهههر را ز آتهههش سهههوزان      

 نظهههر نمههها کهههه شهههود ذرّه مههههر نهههور افشهههان   
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 امام زمان عجل اهلل تعالی فرج الشریف مولودی

 

 ابهن الحسهن    تای گل نسهترن حجه  

 آمهههههده مولهههههود امهههههام زَمهههههن 

 یهههاور مظلهههوم سهههتم ریشهههه کهههن  

 ابهن الحسهن    تای گل نسهترن حجه  

 هههههزار تبریههههک و درود و سههههالم 

 بههه مولههد ایههن شههه عههالی مقههام      

 ای گههل نسههترن حجههة ابههن الحسههن  

 منتظههههر روی تههههو مستضههههعفین   

 بههه حههق شههما حههاکم روی زمههین    

 ای گههل نسههترن حجههة ابههن الحسههن  

 دسههت خههدا، حههامی قههرآن تههویی    

 آمههههال جوانههههان تههههویی   کعبههههه

 ای گههل نسههترن حجههة ابههن الحسههن  

 دل ز فههههراق تههههو دگههههر داده ام   

 حلقهههه بگهههوش در ایهههن خانهههه ام  

 ای گههل نسههترن حجههة ابههن الحسههن  

 

 ( 0)عجهههههل علهههههی ظههههههورک    

 منجههههی عههههالم ولههههی ذوالمههههنن  

 نمههها معطّهههر تهههو بدینسهههان دههههن  

 ( 0)عجهههههل علهههههی ظههههههورک   

 بههههه بیههههت پیغمبههههر و آل گههههرام 

 بگو بصد شهوق و شهعف ایهن کهالم     

 ( 0)عجهههههل علهههههی ظههههههورک   

 چهههاکر تهههو حضهههرت روح االمهههین 

 زمزمههه هههر زن و مههرد اسههت ایههن    

 ( 0)عجهههههل علهههههی ظههههههورک   

 یههههاوری ملههههت ایههههران تههههویی   

 مقصهههد آن پیهههر جمهههاران تهههویی   

 ( 0)عجهههههل علهههههی ظههههههورک   

 سههههوخته از حسههههرت آن بههههاده ام 

 ریهههزه خهههور سهههفره شهههاهانه ام    

 ( 0)عجهههههل علهههههی ظههههههورک   
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 (مژده وصال)فرج امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 

 

 آیی  خوش آمدم که بشارت دهند می

 خدا کند که بیایی و چهره بنمایی  

 هزار شکر شنیدم که گردد استشمام  

 ظهور عطرفشانت به جسم و جانهایی  

 چه روح بخش شده، جمکران و مهدیه  

 چه منتشر شده نامت سر زبانهایی  

 دعای ندبه و عهدت هم آل یاسینت  

 پناه ما شده ای فوق هر تمنایی  

 تمام خیر و سعادت تویی، جهان تنها  

 بخاطر تو بگردد تو قلب دنیایی  

 امید خلق تویی، آرزوی قرآنی  

 خالصه همه خوبان، عزیز زهرایی  

 محمدی و علیی، حسن تویی و حسینی  

 تویی ائمه اطهار و متصّل به خدایی  

 تو آدمی و تو نوحی، تو شیثی و تو خلیلی  

 تو خضری و تو کلیمی، مسیح را تو شفایی  

 تو کعبه ای و تو حجری تو مروه ای و صفایی  

 تو زمزمی و مقامی، تو مشعری و منایی  
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 تو روحی و تو حیاتی، تو قلبی و تو بقایی  

 تو نوری و تو جمالی، تو عزّی و تو غنایی  

 سرارِ عالم خلقت بیا، معارف و ا 

 بیا تکامل و رشد و عروج و پویایی  

 بیا تجسم عدل و مروّت و انصاف  

 بیا عواطف و اخالقی و حیاء و وفایی  

 بیا خلوص و تشکر، توکل و ایثار  

 بیا تو زهدی وجود و سخا و بحر عطایی  

 بیا اخوّت و وحدت، تعاون و عزّت  

 به مؤمنان و به کفّار هم اشّدایی  

 و حج البیت  تیا نماز و صیام و زکوب 

 بیا تو امر به معروف و نهی فحشایی  

 بیا خطیب خطیبان به دلنشین سخنت  

 بیا دلیل مسلط به علّت غایی  

 بیا تو مجد و شرافت به امت اسالم  

 بیا تو حاکم با اقتدار اجرایی  

 فراق و دوری روی تو رفتن روح است  

 زهیکل بشری یا ز چشم بینایی  

 بیا به خاطر قرآن و یاری اسالم  

 که هر دو بی تو شده مبتال به تنهایی  

 جهان بی گل روی تو دوزخی باشد  
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 بیا، بیا تو بهشتی، تمام زیبایی  

 خدا کند شنوم بانک حق، جاءالحق  

 فرج رسیده برای تو عالم آرایی  
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 حضرت ابوالفضل علیه السالم

 

 گشت برون تشهنه لهب از مهوج آب    

 کیسههت کههه سههقّا بههود و تشههنه کههام 

 ای بههه فههدای تههو کههه دسههت تههو را 

 دسهههت یهههدالهی مشهههکل گشههها    

 دسههت جههدا گشههته بههه راه خههدا     

 از خهههود و از جهههانِ امهههام همهههام  

 فههرق شکسههته بههدن بههی دو دسههت  

 ای پسهههر فاطمهههه ادرک، اخهههاک   

 شهههد بکنهههار بهههدن غرقهههه خهههون  

 طهرف  دید که هر قطعهه تهنش یهک    

 آه کهههه از مهههرگ بهههرادر شکسهههت 

 ولولههههه افتههههاد میههههان حههههرم    

 لیهههک سهههپاه سهههتم و ضهههدّ حهههق 

 بهههار خهههدا حهههق ابوالفضهههل کهههن 

 بهههار خهههدا دسهههت امهههامی رسهههان 

 

  1شهههد جگهههر آب بهههرایش کبهههاب 

 آب بههه کههف تههر نکنههد لههب ز آب   

 بوسهههه زده شهههاه والیهههت مهههیب   

 چههون یههد خیبههر شههکن بههوتراب     

 دادرس شههاه و گههدا، شههیخ و شههاب  

 کههرد حسههین بههن علههی انتخههاب     

 نقههش زمههین شههد بههه بههرادر خطههاب 

 جههان بههرادر بسههویم کههن شههتاب     

 آمههههده بههههالین قمههههر آفتههههاب    

 همچهههو ورقههههای جهههدا از کتهههاب 

 پشت حسهین، آن شهه عهالی جنهاب     

 غم شده حهاکم همهه جها اضهطراب     

 امن شهود راحهت و آسهوده خهواب     

 بههههر محبهههان علهههی فهههتح بهههاب   

 دامهههن عبهههاس شهههفیع حسهههاب    

 

 

                                                 
1
 .شعر اول از شاعر دیگری است 
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 ه السالمیحضرت ابوالفضل عل ین در عزایحال ام البنزبان 

 

 مههرا ام البنههین یهها ایههها النّههاس   

 بُدم ام البنین چهون داشهتم مهن     

 کنهههون آمهههد بهههرایم اطالعهههی  

 شنیدسههتم امههان ای داد و فریههاد  

 عمود آهنین فهرقش جهدا کهرد     

 جوان ههایم، بهه قربهان شهمایم      

 دلههم خواهههد ببیههنم کههربال را    

 سهر قبههر حسههین و قبههر عبههاس   

 دریغههها دورم از قبهههر جوانهههان  

 

 مخوانیههدم نههدارم عههون و عبههاس    

 پسهههرهای قهههوی شهههیر افکهههن    

 پسهههر ام البنهههین دیگهههر نهههداری   

 دو دسههت از پیکههر عبههاس افتههاد    

 مههرا از دا  خههود غههرق عههزا کههرد   

 زجههان سههیرم همیشههه بههی قههرارم   

 سههازم در او شههور و نههوا را  بههه پهها 

 دهههم از دیههده المههاس  نشههینم سههر 

 بقیع است و مهن و فریهاد و افغهان     
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 مدح حضرت زینب سالم اهلل علیها

 

 زینهههبم، مهههن زینهههبم دخهههت علهههی 

 زینهههبم مهههن دسهههت پهههروردِ علهههی  

 زینهههبم مهههن زینهههب بابههها مهههنم      

 زینههبم مههن خههواهر سههبطین پههاک     

 زینهههبم مهههن بهههی معلهههم عالمهههه     

 زینهههبم مهههن بهههی پناههههان را پنهههاه   

 زینبم من با حسهین جهان در دو تهن     

 زینههبم مههن آن کههه فههرق مرتضههی     

 زینههبم مههن آن کههه باشههد خههاطرم     

 زینههبم مههن آن کههه دیههدم مجتبههی      

 زینهههبم مهههن شهههیرزن در کهههربال     

 زینهههبم مههههن آه پرشهههورم شههههرر    

 زینهههبم مهههن دل پهههر از آه و فغهههان   

 زینههبم مههن بههار غههم پشههتم خمیههد    

 هههها  زینهههبم مهههن بهههر فهههراز نیهههزه  

 

 زاده خیرالههههوری یعنههههی نبههههی    

 فاطمههههه ز آینههههه مههههن منجلههههی  

 زیههن جهههت نامیههده حیههدر زینههبم   

 راه مهها راه نجههات از هههر هههالک     

 از بنههی هاشههم بههه شهههرت عاقلههه    

 عزتههههی دارم بههههه درگههههاه الههههه   

 من به او نازم حسهین نهازد بهه مهن      

 یههاد دارم کههرد بههن ملجههم جههدا      

 هلههو شههکایت مههادرم   داشههت از پ 

 زد وای از زههههر جفههها  نالهههه مهههی 

 چون حسهینم، حهق ز مها باشهد بیها       

 زد بههه کههام ظلههم هههر بیههدادگر      

 قلههب مههن بشکسههته از دا  کسههان    

 دل شکسته همچهو مهن عهالم ندیهد      

 دیهههده ام سهههرهای یهههاران خهههدا    
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 زینههههبم ام المصههههائب ایههههن مههههنم    

 زینههههبم مههههن در اسههههارت راه شههههام  

 زینهههبم مهههن یکّهههه و تنهههها شهههدم       

 زینهههبم مهههن آن کهههه طفهههالن یتهههیم     

 زینههههبم مههههن آن کههههه آن بیههههدادگر   

 زینههبم مههن آن کههه یههک بههی سههر بههدن   

 گفههتم از سههوز دلههم بهها شههور و شههین     

 تهههو حسهههینی ایهههن چنهههین پرپرشهههده  

 تهههو حسهههینی میهههوه قلهههب رسهههول     

 کههی تههو را سههر از بههدن ببریههده اسههت    

 ک جسهم پاکههت را کههه کهرده چههاک چهها   

 ای فهههدایت مهههن چسهههان بهههاور کهههنم  

 ای بهههههرادر کهههههو علهههههی اکبهههههرت  

 قاسههمت کههو عههون و عبدالههه چههه شههد   

 خههوب بنگههر، بنگههر ایههن اهههل و عیههال   

 در اسهههههارت رهسهههههپار کوفهههههه ام   

 

 صههههبر را هرگههههز نههههدادم از کفههههم     

 زدم دشههههمن مههههدام   تازیانههههه مههههی  

 شههههاهد ظلههههم و شههههماتتها شههههدم    

 گرفتَنهههدی زِ بهههیم   چهههادر مهههن مهههی  

 حکههم کههرد از مههن جههدا سههازند سههر     

 دیهههدمی افتهههاد بهههی غسهههل و کفهههن    

 ای فهههدای تهههو بهههرادر جهههان حسهههین  

 مسههههتحق نیههههزه و خنجههههر شههههده    

 آن کههه بههی تههاب تههو زهههرای بتههول      

 کههی گههل سههرم پیمبههر چیههده اسههت      

 ایههن چنههین افتههاده خههونین روی خههاک   

 ایهههن تهههویی نقهههش زمهههین، پرپهههرگُلم  

 کههههو ابوالفضههههل و علههههی اصههههغرت  

 ه پیههراهن تههو را ای شَههه چههه شههد  کهنهه 

 همچههو مرغههی در قفههس بشکسههته بههال   

 ای خهههدا نامحرمهههان کهههی دیهههده ام     
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 بعد از آن شام است، بها ایهن خسهته گهان      

 مههها نهههداریم از رضهههای حهههق گلهههه     

 هر چهه او خواههد همهان خهواهیم نیهک       

 راسهههتی ایهههن بهههود مهههزد مصهههطفی     

 راسهههتی ایهههن بهههود وجهههدان و شهههرف  

 آخهههر آن سهههرور چهههه گویهههد در جهههزا  

 بهههههس امهههههامی، درد زینهههههب را دوا   

 

 همههره مهها شههمر و خههولی و سههنان      

  1چههون کههه هسههتیم از سههوای او یلههه   

 او نمایهههد لطهههف مههها تسهههلیم لیهههک   

 در قبهههال آن همهههه لطهههف و صهههفا     

 آل پیغمبههههر شههههود ببریههههده کههههف   

 بهها شههما ای قههوم پسههت بههی حیهها       

 ( عههج)نیسههت جههز آیههد وصّههی اوصههیا  

 

  

 

 

 

 

  

 

                                                 
 
1
 آزادیرها و  
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 هایه سالم اهلل علیشهادت حضرت رق

 

 بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

 دختری در شام ویران سید ابرار داشت

 نام او بودی رقیه، سال کمتر از چهار 

 های راز داشت همدم آه و مصیبت ناله

 بسترش خاک خرابه آبش از اشک بصر

 خون دل بودش خدا یک شب چنین اظهار داشت 

 عمه جان زینب چه شد بابا نمی آید سرم 

 آخر او نسبت بما کی این چنین رفتار داشت

 گویی از چشمش فتادم ورنه بابایم مرا 

 دائم از دامان لطف خویش برخوردار داشت

 کو مرا باب گرامی تا بگویم در سفر 

 دخترت در دست دشمن وضع رقّت بار داشت

 م خسته گشتم ای پدر ناراحتم هر صبح و شا 

 خصم بی رحم و حیا بر ما ستم بسیار داشت

 سوزم از هجر پدر  عمه جان پروانه ام می 

 شمع را پروانه خواهد کی ز آتش عار داشت

 گفت زینب با رقیه، رفت بابت در سفر 

 باز آید کِی تو را دور از نظر یکبار داشت 

 از جواب عمه او ساکت نشد هرگز مدام 

 اصرار داشتتابانه بس  در سرا  باب بی
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 ها برخواست تا کام یزید در دل شب ناله

 آن ستمکار پلید پست را بیدار داشت 

 گفت در وقت سحر این آه سوزان از کجاست 

 خواب از چشمم ربوده، شب به من افکار داشت

 در جواب او ندیمان گفته، ای دور از خدا 

 ها سربار داشت آخر این ظلم و ستم این آه

 یک یتیمی خواسته از عمه، بابایش حسین 

 ناله دختر به افغان جمله را وادار داشت

 گفت تا ویرانه را ویرانه تر سازد بلی

 باید از اهل خرابه سینه آتش بار داشت

 داد دستور آن سیه دل تا سحر رتس حسین

 در خرابه برده آری، دل پی آزار داشت 

 باری چون چشم رقیه سوی سر افتاد گفت

 پدر، داغت مکدّر احمد مختار داشت ای

 کاش بابا مرده بودم نمی دیدم سرت

 ظالم از پیکر بریده بس سر انظار داشت

 ای پدر جان ای پدر، بابای مظلومم حسین

 کی مرا در کودکی اینسان یتیم و خوار داشت

 ای پدر خوش آمدی اکنون به نزدت پیش کش

 آورم جانم تو گویی جان در این گفتار داشت

 لبل با  حسینی ناگهان خاموش شدب

 روز آل اهلل را از غم چو شام تار داشت
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 (یتیمه مظلومه) هایعل اهلل سالم حضرت رقیه

 

 مهههن یتیمهههه رقیهههه معصهههومم   

 مهههن بهههدین کهههودکی اذیتهههها    

 پههدرم، سههر جههدا شههده ز قفهها     

 چون پهدر رفهت مهن دگهر مهردم      

 نههه بههرادر، نههه اقربهها، نههه عمههو    

 ی اسهههیرم بهههود   مونسهههم عمّهههه 

 ضههربت تازیانههه پشههتش خسههت  

 گههر بههه دسههت پههدر بههدی دسههتم 

 حههههال زار بههههرادرم سههههجاد    

 ای یتیمهههی، یتیمهههی و غربهههت   

 یهههها رقیههههه وجیهههههه عنههههداهلل  

 

 دختهههری از حسهههین مظلهههومم    

 رنجههههها دیههههدم و مصههههیبتها   

 همههه خویشههان ، شهههید راه خههدا  

 دسههت از جههان خویشههتن شسههتم 

 نهههه علهههی اصهههغر بریهههده گلهههو 

 سهههیلی دشهههمن شهههریرم بهههود   

 کمههرش از غههم زمانههه شکسههت   

 گشههتم   کههی اسههیر خرابههه مههی   

 کَنَههد از بههیخ و بُههن مههرا بنیههاد     

 زجهر و مهاتم شهماتت و ضهربت       

 عنههههداهلل  هاشههههفعی للعصهههها  
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 (نوحه)ه السالم یاکبر عل یبت علیمص

 

 ای حسههین جههان اکبههرت از دسههت رفههت 

 شهههاه دیهههن آمهههد بهههه بهههالین پسهههر     

 گفهههت باشهههد خهههاک عهههالم را بسهههر    

 ای حسهین جههان اکبهرت از دسههت رفههت    

 ای پسههههر ای نههههور چشههههم بههههوتراب  

  از غمههت رفههت از دو چشههمم بههاب خههواب  

 ای حسههین جههان اکبههرت از دسههت رفههت 

 هههها  خیهههز ای بهههاب بهههه سهههوی خیمهههه

 سههههوی بابههههت از تههههرحم برگشهههها    

 ای حسههین جههان اکبههرت از دسههت رفههت 

 گفههت شههاه دیههن بههه اصههحابش چنههین    

 رو بهههه سهههوی خیمهههه ههههایم جهههاگزین 

 ای حسههین جههان اکبههرت از دسههت رفههت 

 

 ( 0)از عمههود آهنههین فههرقش شکسههت  

 آه و افغهههان بهههر کشهههیدی از جگهههر  

 گشههته اکنههون بههی کههس و یههاور پههدر  

 ( 0)از عمههود آهنههین فههرقش شکسههت 

 بعههد مرگههت بههاد ایههن دنیهها خههراب    

 مهههن گرفتهههار فغهههان قلهههبم کبهههاب   

 ( 0)از عمههود آهنههین فههرقش شکسههت 

 هههها  منتظهههر بههههر تهههو باشهههد دیهههده

 دیهههدگانت نهههور چشهههم مرتضهههی    

 ( 0)از عمههود آهنههین فههرقش شکسههت 

 ای جوانهههان نعهههش اکبهههر از زمهههین   

 وای بههر ایههن سَههعد مطههرود لعههین     

 ( 0)از عمههود آهنههین فههرقش شکسههت 
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 (نوحه)ه السالمیاصغر عل یبت علیمص

 
 شههش ماهههه طفههل معصههوم، یعنههی علههی اصههفر 

 گفتههها عزیهههز زههههرا، ای قهههوم پسهههت کهههافر  

 چههون گههل گلههوی اصههغر از تیههر گشههته پرپههر   

 اصهههغر ز تشهههنگی سهههر، دوش پهههدر نههههاده   

 بههودی بههه کههربال آب قیمههت چنههان زیههاده      

 چههون گههل گلههوی اصههغر از تیههر گشههته پرپههر   

 بههر روی دسههت بابهها بههی حههال از عطههش بههود  

 خشکیده چوب گویی ایهن بهی نهوا لهبش بهود       

 چههون گههل گلههوی اصههغر از تیههر گشههته پرپههر   

 بودنهههد اههههل خیمهههه دل نهههیم از بهههرایش     

 گفتههها سهههکینه عمهههه، اصهههغر کجههها تهههوانش  

 چههون گههل گلههوی اصههغر از تیههر گشههته پرپههر   

 آن قههوم بههی مههروت تیههری سههه شههعبه آخههر    

 کردنهههد ای امهههامی زههههرا زغهههم مکهههدّر     

  

 ه، خشههههکیده شههههیر مههههادر در کههههربال گرسههههن 

 آبهههی دهیهههد ایهههن طفهههل رحمهههی کنیهههد آخهههر   

 ( 0)گفههت اصههغر اصههغر درحههال غههش سههکینه مههی 

 مههی میههرد از عطههش او، گههر نوشههد آب یهها نههه      

 کههز بههههر قطهههره اش شههد حلهههق علهههی نشهههانه     

 ( 0)گفهت اصهغر اصههغر   در حهال غهش سهکینه مهی     

 همچون گلی کهه پژمهان افکنهده سهر، سهرش بهود        

 مهههیوا و مسهههکنش بهههود    دائهههم بهههدوش بابههها   

 ( 0)گفههت اصههغر اصههغر درحههال غههش سههکینه مههی 

 سهوخت جهان صهدایش     می بهرد نالهه اش دل، مهی    

 ایهههن تشهههنگی خهههدایا بفرسهههت جرعهههه آبهههش   

 ( 0)گفههت اصههغر اصههغر درحههال غههش سههکینه مههی 

 انداختنهههههدُ ای وای آمهههههد گلهههههوی اصهههههغر   

 ایههن بههی گنههاه کشههتند امهها نکههرده لههب تههر         
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 (س) و حضرت معصومه (س)در وصف حضرت زهرادرباره شعر امام 

 

 ر و سهههرور آیههت عظمههای خزعلهههی سَهه   

 شههعر لطیفههی بههه وصههف حضههرت زهههرا   

 لههم یلههدم بسههته لههب و گرنههه بگفههتم       

 روح قُههدُس خههوش دمیههده بههر دل دهبههر   

 فههانی و محههو جمههال زهههره زهراسههت     

 راسهههت بفرمهههوده چهههون کهههه ام ابیهههها   

 فخهههر کنهههد جبرئیهههل گهههر دههههدش اذن  

 سهههوالن بهههه احتهههرام ببوسهههد   خهههتم ر 

 لیلههه قههدر اسههت و شههین او نشههده کشههف  

  حضههرت معصههومه اش کههه بضههعه زهراسههت 

 مرقهههد نهههورانی اش فضهههای مالئهههک     

 بهر رضها خهواهر اسهت و تهالی عصهمت       

 قههم شههده دریههای علههم و رونههق شههیعه     

 هسههههت امههههامی در انتظههههار زمههههانی   

 

 نقههل کنهههد از امههام عهههزّت هههر سهههر     

 همههره معصههومه دخههت موسههی جعفههر    

 دخههت خداینههد ایههن دو نههور مطّهههر      

 دُر گرانقههدر سههفته چههون خههود برتههر     

 روح خهههدا نهههازنین، خمینهههی سهههرور   

 آینههههه حههههق بههههود قرینههههه حیههههدر   

 حضههرت زهههرا کههه ایسههتد بههه برابههر     

 دسهههت والیهههت نهههوازُ پهههرور دختهههر   

 کفههو علههی باشههد و چههو اوسههت مقههدّر   

 ه و خهواهر  بهر ولهی گشهته بنهت و عمه     

 فخرفروشهههان بهههه پاسهههبانی ایهههن در    

 زینهههب ثهههانی و ههههم شهههفیعه محشهههر  

 بهها نظههر اینکههه کریمههه دخههت پیمبههر     

 پههای نهنههدش بههه دیههده مههادر و دختههر   
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 های دینی مناسبت

 
 ه و آلهیاهلل عل یصل محمدبعثت حضرت 

 هههها  امشهههب بهههه فهههراز آسهههمان

 از بعثههههت حضههههرت محمههههد  

 مسههرور، جهانیههان از ایههن امههر    

 از جانههب حههق بههه سههوی احمههد  

 ماننهههد تهههو ای رسهههول اکهههرم   

 جههز سههایه لطههف بههی کرانههت     

 ههههر قصهههه در آن نبهههود نامهههت  

 سههههرلوحه عههههالم وجههههودی    

 سرچشههههمه کائنههههات هسههههتی  

 عاشههق بههه تههو ای عزیههز معبههود   

 عههاجز بههه ظهههور چههون کتابههت   

 تهههاریکی شهههب مهههدد بجوینهههد  

 راه یابهههد  ههههر گمشهههده از تهههو 

 به به که چه قهدر ارجمنهد اسهت     

 ای صدرنشهههین تخهههت امکهههان   

 ای مایهههههه افتخهههههار عهههههالم   

 شههههرمنده درگهههههت امههههامی    

 هها   جشن اسهت و سهرور و شهادمان     

 هههها  برخهههورد بشهههر بهههه آرمهههان   

 ههها  هههم مههر  سههحر بههه آشههیان     

 ههها  شههد خیههل ملههک بههه کههاروان    

 ههها  ایمههاننههاز اسههت جهههان بههه ز   

 هههها  هرگهههز نهههروم بهههه سهههایبان   

 هههها  شهههیرین نبهههود بهههه داسهههتان   

 ههها  در مههدح تههو روز و شههب زبههان  

 ههههها  ای رهبههههر کههههل راهههههدان  

 هههها  اشهههیاء بهههه ظهههاهر و نههههان   

 ههههها  باشههههند تمههههام سههههازمان   

 هههها  از نهههام تهههو خیهههل سهههاربان   

 هههها  بهههر درگهههه خهههالق جههههان    

 ههها  آن را کههه تههو راسههت ز آرمههان   

 ههها  قربههان تههو بههاد جسههم و جههان   

 مقصهههود ز خلهههق ایهههن و آنهههها     

 هههها   آلهههوده بهههه زشهههتی و زیهههان   
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 خواهش ز خهدای خهویش فرمها     

 

 هههها  تههها آن کهههه شهههود ز کهههامران  

 

 

 ر خمید غدیع

 غههههدیر عیههههد بههههزرگ خههههدای عزوجههههل  

 غههدیر روز عظیمههی، کههه ایههن چنههین روزی     

 غهههدیر بحهههر خروشهههان عفهههو و آمهههرزش    

 غدیر خوانده بهه میثهاق و عههد مشههود اسهت       

 غههههدیر روز شههههریفی کههههه انبیههههاء عظههههام  

 غهههدیر برتهههر از فطهههر و جمعهههه و اضهههحی   

 غهههدیر روز علهههی باشهههد و علهههی را نیسهههت  

 کسهههی کهههه زادگههههش کعبهههه، قبلهههه عهههالم   

  کسههی کههه بههود در ایمههان و زهههد و علههم و عمههل  

 ار او بههه عههرش شههدند کسههی کههه طالههب دیههد 

 کسههی کههه راز جهههان را گشههود و راز خههودش  

 کسههی کههه معتههرف فضههل او شههده دشههمن      

 کسههی کههه حیههدر کههرّار بههود و در رزمههش      

 کسی کهه ضهربت جانانهه اش بهه خنهدق کهرد        

 کسههی کههه گفههت سههلونی چراکههه آگههه بههود    

  

 بههه فضههل از همههه ایههام سههال شههد افضههل     

 وصههی خههویش معههین نمههود هههر مرسههل      

 غهههدیر شهههمس منهههوّر، منیهههر ههههر مشهههعل  

 غههدیر روز امامههت کههه دیههن شههده اکمههل     

 نمههوده حرمههت او گوشههزد بههه جمههع ملههل    

 ز قههدر و مههاه مبههارک ببههین مقههام و محههل     

 بجهههز پیمبهههر واال مقهههام شهههبه وَ مثهههل      

 بههه کوفههه مسههجد و محههراب باشههدش مقتههل  

 جههههاد و معرفهههت و بنهههدگی سهههخی اول    

 اجمههههل  فرشههههتگان، کههههه ببیننههههد آن رم 

 گشهههوده نیسهههت مگهههر بهههر پیمبهههر اعقهههل   

 ههههای پلیهههد پسهههت دغهههل  چنهههان معاویهههه 

 ذلیههل و خههوار کسههانی چههو فههارس یلیههل      

 عبهههادتش ز عبهههادات انهههس و جهههن اثقهههل  

  ز حهههال و ماضهههی و ارض و سهههما و مسهههتقبل 
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 کسههی کههه دشههمن او از ثههواب محههروم اسههت   

 کسههی کههه همچههو پیمبههر امههام هسههت و ولههی   

  1[مههن غُصِههب حَق ههه]مظلههوم و کسههی کههه اول  

 کسههی کههه ثبههت مههدیحش بههه بحرههها، اشههجار  

 علههی علیسههت کههه گههر او نبههود و پیغمبههر       

 علههی علیسههت کههه نفههس نبههی اسههت در قههرآن  

 علههی علیسههت بههه حههق جانشههین پیغمبههر       

 علههی علیسههت کههه معههراج بهها لسههان علههی      

 علههی علیسههت کههه بههی حههبّ او حههرام آمههد    

 علی علیسهت کهه غافهل ز حهق نشهد یهک دم       

 علهههی علیسهههت برانهههداز فتنهههه و باطهههل      

 علههی علیسههت کههه نهههج البالغههه اش اعجههاز    

 علههی علیسههت کههه بههر دوسههتان او مههردن       

 علهههی علیسهههت قسهههیم الجحهههیم و الجنهههة   

  

 رود بههههه روز قیامههههت جهههههنم اسههههفل    

 بههرای هههر زن و مههردی تقههی و اهههل عمههل    

 خهههردل  جههههان بهههه نهههزد مقهههام بلنهههد او  

 بههرای جههن و بشههر تهها ابههد نگههردد حههل       

 بهههزرگ آل گهههرامش جههههان بهههدی مُهمهههل  

 نبهههی مدینهههه علهههم و علهههی بهههود مهههدخل  

  0نه سهامری و نهه عِجلهش نهه دیگهری نُعثهل       

 مخاطهههب آمهههده احمهههد زکردگهههار اجهههل   

 لبههاس و مسههکن و اوالد و مشههرب و ماکههل   

 همیشهه یههاور دیهن بههود و ضهد الت و هبههل     

  و خنههدق، بههه نهههروان و جمههل بههه بههدر و خیبههر 

 1نمههوده در سههخن و محتههوی عههدیم بههدل    

 بسههی لذیههذتر از حجلههه و عههروس و عسههل   

 بهشهههت مهههؤمن و دوزم، لقَلهههب الحُهههو ل    

 

  

                                                 
1
 عمر بن عبدود  
2
 غاصبان حق حضرت امیرالمومنین علیه السالم  
1
 بی مانند  
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 علههی علیسههت کههه بههی طههاعتش نصههیب کسههی 

 علههی علیسههت کههه مظلههوم زیسههت در دنیهها     

  علی علیسهت کهه از عهدل خهویش، گشهت شههید       

 تاسههف اسههت کههه عیههد غههدیر بههی رونههق       

 چههرا لبههاس نههو و جشههن و عیههدی و تبریههک   

 خصهههوص سهههیزده عیهههد بههها خرافهههاتش      

 چهههرا زعیهههد عظهههیم غهههدیر، مههها شهههیعه      

  1حلههول سههال بههرد سههردی و جمههود و عطههل  

 ولهههی غهههدیر تحهههول دههههد بهههه انسهههانها     

 بشههر شههود، بشههری همچههو بههوذر و سههلمان    

 امیهههد آن کهههه موفهههق بهههه معرفهههت گهههردیم  

 امیهههد آن کهههه بهههه دل دادگهههان عیهههد غهههدیر  

 ز حهههق بخهههواه امهههامی متابعهههت ز علهههی     

 

  0نمههی شههود بجههز از انحطهها  و ذل و فَشَههل   

 رسههیده فاطمههه را زیههن جهههت سههریع اجههل    

  هم اوست عهدل مجسّهم، بهه اوسهت ضهرب مثهل       

 میههان مهها شههده جههز انههدکی قلیههل و اقههل       

 بههرای خههاطر نههوروز و سههال نههو چههه علههل      

 شهده یهک مشهکلی بسهی معضهل       که طهرد آن  

 کنههیم کسههل   نمههوده غفلههت و برخههورد مههی   

 تحههولی بشههود در زمههین و دشههت و جبههل      

 دههههد از قیهههدها و بنهههد زلهههل   نجهههات مهههی 

  1فقههط بههه یههاد خههدا خههالی از هههوا و حیههل    

  1رههها کنههیم تقاضههای بقههل و فُههوم و بصههل     

  1عطههها شهههود ز خداونهههد خیهههر مایسهههئَل     

  1کههه هسههت پیههروی آن امههام، خیههر عمههل      

 

 

                                                 
1
 توقف  
2
 بی اعتباری و سستی  
1
 حیله ها  
4
 .سوره بقره که بنی اسرائیل تقاضای سبزی و سیر و پیاز کردند 01اشاره به آیه   
0
 .شود بهترین چیزی که از خداوند متعال خواسته می  
1
 .علی خیر العمل که منظور پیروی از حضرت علی علیه السالم و ائمه معصومین علیه السالم است اشاره به حی  
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 یسال رفتار علو

 

 علههی ای شهههر نجههف بارگهههت    

 علهههی ای تربیتهههت داده رسهههول    

 علههی ای از همههه ایمانههت بههیش    

 علهههی ای سهههاقی حهههوض کهههوثر  

 علههی ای خوانههده قههد افلههح نههوزاد  

 علههی ای نههام تههو مشههتق ز علههی    

 علهههی ای فهههانی حهههق پیوسهههته    

 علهههی ای قلعهههه گشهههای خبیهههر   

 علههی ای برتِههر از مههدح و سههخن    

 علهههی ای آن کهههه احهههب حقهههی   

 علههی ای درب تههو در مسههجد بههاز  

 علهههی ای نقطهههه بسهههم اللههههی    

 علهههی ای بهههاب علهههوم نبهههوی    

 

 علهههی ای کعبهههه حهههق زادگههههت  

 علههی ای همسههر زهههرای بتههول     

 علههی ای سههابقه ات از همههه پههیش  

 علههی ای قاسههم جنّههات و سههقر     

 د علههی ای زبههده تههرین صههاحب زا 

 علی ای نفهس تهو ههم نفهس نبهی       

 علهههی ای فهههزت و رب الکعبهههه   

 علههههی ای آیههههت حههههق اکبههههر  

 علههی ای خیههره فضههلت، دشههمن    

 علههی ای خوانههده بههه طیههر مشههوی  

 علههی ای بههی مثههل و بههی انبههاز      

 علهههی ای از همهههه جههها آگهههاهی   

 علهههی ای تهههاج سهههر مصهههطفوی  
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 علی ای باب تهو چهون بهاب نبهی      

 علهههی ای نامهههه اعمالهههت نهههور    

 علههی ای زینههت ابههواب بهشههت     

 علههههههی ای داد سههههههلونی داده   

 علی ای اصهل ملهک نهور تهو بهود       

 علههی ای طیههر بههه اوجههت نرسههد   

 علههی ای از نهجههت دنیهها مههات     

 علهههی ای مسهههتقیم، راه نجهههات    

 علهههی ای باقرینهههه ات بحهههرین    

 علههی ای از شههجاعتت بههه عجههب   

 علههی ای تههو شههریک هههر آگههاه     

 علههی ای در نگههاه تههو محبههوب     

 

 علهههی ای مهههام تهههو بهههی تهههاب نبهههی  

 علهههی ای راضهههی و مرضهههی زغفهههور  

 علی ای از تو جنهان خشهت بهه خشهت      

  1لوکشههههف گفتههههه و ثنههههی سههههاده  

 علهههی ای شهههمس برایهههت مهههردود     

 در بلنهههههدای تهههههو پَرپَهههههر نزنهههههد  

 ود صههههفات نشنانسههههند تههههو معبهههه  

 علههی ای جههز رهههت، همههه ظلمههات     

 بهههههر امههههت تههههو و نبههههی ابههههوین  

 قدسهههههیان سهههههماء حضهههههرت رب   

 قائههههههههههههل ال الههههههههههههه ال اهلل  

 بنهههده حهههق میهههان خیهههل شهههعوب     

 علهههی ای حجهههت بهههال  خهههدا     

 علههههی ای دوش، دوش پیغمبههههر  

 علهههی ای جهههز نمهههاز راه نبهههود   

 علهههی ای منبهههع قلیهههب گهههران    

 علههههی ای برکننههههده صههههخره    

 از تههههن و جههههان مههههؤمنین اولههههی    

 علههههی ای پهههها بههههه دوش پیغمبههههر   

 کهههه کشهههندت ز پهههای، تیهههر عهههدو    

 بهههها فصههههاحت مخاطههههب ثعبههههان    

 سههههههههخن آورده گههههههههرگ در درّه  

                                                 
1
 :بیتی اشاره به سه فضیلت حضرت علی علیه السالم دارد 115بیت هفدهم این قصیده   

 سلونی قبل آن تفقدونی _1

 لو کُشِفَ الغطاء ما اَزدَدتُ یقینا _2

 .کردم هر امتی را با کتاب خودشان بینشان حکم می... لو ثنی _1
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 علهههی ای جمجمهههه جوابهههت داد  

 علههی ای بیههت طشههت در کوفههه    

 علههی ای از فضههائل ات مشههحون   

 علههی ای زهههد بههی نظیههرت، کنههز   

 علی ای خطبهه خوانهده بهی نقطهه      

 علههی ای بههر مقههام جمههع الجمههع    

 علههی ای دیههده همههره هههر چیههز    

 علهههی ای مانهههدگار، شخصهههیت    

 علههی ای بهها گذشههت از هههر چیههز   

 

 همچههو اصههحاب کهههف پههاک نهههاد      

 مشههههکلی حههههل نمههههوده بگشههههوده  

 ایهههن جههههان بههها سهههکوتهای فهههزون   

  0آمههد جهههان ز عطسههه عنههز    1اهههون 

 دیگهههری بهههی الهههف، ببهههین سُهههلطه    

 هههر سههخن هههر کجهها تههو باشههی شههمع   

 حههق تعههالی چههو قبههل و بعههدش نیههز    

 در تمههههههام قههههههرون و ملیههههههت    

 غضههب و خههواب و مههال و جههان عزیههز  

 علههی ای راسههتی و عههدل و خههرد    

 علهههی ای تهههو نظیهههر پیغمبهههر     

 علههههی ای از مُههههوالیش قههههدمی   

 علههههی ای از عبادتههههت سههههجاد  

 علی ای ذکهر تهو بهه عهرش بهرین       

 علهههی ای تشهههنه کهههام را سهههقا    

 علههی ای شههیر روز و عابههد شههب   

 علههی ای متّصههف بههه کههل و تمههام  

 علههی ای بههر ملههک شههده مسههجود  

 یهههک مجوسهههی چنهههین ز تهههو دم زد   

 بههههر همههههه انبیههههاء حههههق سههههرور   

 گههههر بلغههههزد رسههههاندش قههههدمی     

 پهههیش جهههابر بهههه حسهههرت آرد یهههاد   

 بهههیش از آنچهههه در سهههماء و زمهههین    

 ای مههههههاجر، مجاههههههد، ای بُکهههههاء  

 علههی ای یههاد حههق بههه قلههب و بههه لههب  

 آنچهههه گفتهههی بهههه خطبهههه همّهههام      

 آدم از بهههههر تههههو بههههه امههههر ودود    

                                                 
1
 کوچک  
2
 بز  
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 علی ای انس تهو ز طفهل بهه شهیر      

 علههی ای حههزن و قصههه ات سههرمد  

  علی ای حلهق و دیهده شهجو و قهذی     

 مظلهههوم غُصهههب  علهههی ای اول  

 علههی ای عههدل همرهههت مههدفون   

 

 سههوی مههردن چههه بیشههتر، چههه کثیههر     

 علههی ای دیههده ات بههه شههب مسهههد     

 علههههی ای قههههد تَههههنفّس الصُههههعداء   

 علههههی ای وای لُعِههههن وای نِصِههههب    

 علهههی ای سهههینه از غمهههت پرخهههون    

  0و داعههی 1علههی ای نجههم و صههالح   

  1و انفسههههنا 1علههههی ای مخبتههههین 

  1و صهههدیقون 1علهههی ای سهههابقون  

  7علههی ای دهههر و عادیههات و رجههال 

 

  12واعهههی 9فاسهههئلو 8علهههی ای عهههمّ 

  10مهههن ارسهههلنا 11علهههی مهههن عنهههده 

  11، امّههة یهههدون 11علههی مههن اوتههی   

  1و آل 0، یشهههری1ای الیهههه الحسهههاب 

 
                                                 

1
 .11سوره نساء، آیه   

2
 .21انفال، آیه   
1
 .14حج، آیه   

4
 .11آل عمران، آیه   

0
 .155توبه، آیه   

1
 .11حدید، آیه   

7
 .17توبه، آیه   

8
 .عم  

1
 .7انبیاء، آیه   

15
 .12الحاقة، آیه   

11
 .21رعد، آیه   

12
 .20زخرف، آیه   

11
 .11الحاقة، آیه   

14
 .18اعراف، آیه   
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 علهههی سهههوقه   1علهههی ای فاسهههتوی  

  1اولواالرحهههههام 1علهههههی ای مؤمنههههها 

 8و اخوانههههها 7علهههههی ای صهههههادقین 

  9علههی ای نصههر و شههمس و فههی القربههی   

  12علههههی ای عصههههر و حسههههبک اهلل  

  10صههدق، هههاد 11علههی و اجعههل لسههان  

 

 فالقیهههه  11علهههی ای مهههن وُعهههد  

 علهههی اکملهههت دیهههنکم اتمهههام    

 امههههواال  11علههههی ای ینفقههههون  

  11لههه الحسههنی  11علههی ای رُکعههاً  

  18و مههن کفههی اهلل 17علههی ای صههدق 

 ، عبهههاد 1الکتهههاب علهههی ای اور  

 

                                                                                                                          
1
 .21غاشیه، آیه   

2
 .257بقره، آیه   

1
 .21آل عمران، آیه .  

4
 .21فتح، آیه   

0
 .18سجده، آیه   

1
 .1احزاب، آیه   

7
 .111توبه، آیه   

8
 .47حجر، آیه   

1
 .21شوری، آیه   

15
 .12انفال، آیه   

11
 .84شوری، آیه   

12
 .7رعد، آیه   

11
 .11قصص، آیه   

14
 .274بقره، آیه   

10
 .21فتح، آیه   

11
 .151انبیاء آیه   

17
 .11زمر، آیه   

18
 .20احزاب، آیه   
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  1ولههههی اهلل 0علههههی ای جاعلههههک

  1علهههی ای خیهههر البریهههة االبهههرار 

 علهههی ای رتس آنچهههه در قهههرآن   

 علهههی ای در حکومتهههت بهههرده    

 علههی ای آن کههه فحههش بشههنیده    

 علههی ای بههس دقیههق در امهههوال     

 علههی ای گریههه کههرده بهههر یهههود   

 ههها  ههها شههب  علههی ای در خرابههه  

 علههی ای مشههک آب را بههردوش    

 علهههی ای طهههرز گوسهههفند صهههدا  

 علههههی ای از دو پیههههرهن بهتههههر  

 علههی ای بهها نمههک نخههواهی شههیر   

 علههههی ای حاکمههههت بیههههازرده   

 علهههی ای دائمههها خوراکهههت کهههم  

 علههی ای خههود نمههوده نانههت جههو   

 علی ای وقهف کهرده آب و قنهات     

 فسههههوف یههههاتی اهلل   1ای جعلههههتم 

 علههی ای توبهههه خوانههده بهههر کفهههار    

 صههالحین اسههت و صههاحب ایمههان     

 همچههههو مههههولی برنههههده بهههههره     

 لیههههک رفتههههه چنانچههههه نشههههنیده   

 از کجهها آمههده چههه بههوده چههه حههال    

 ارمنهههههی را رسهههههانده ای بهبهههههود  

 سهههر زانهههو گرفتهههه بهههی کسهههها      

 بهههههر آن بیههههوه مصههههیبت نههههوش  

 تهههها بخنههههدد یتههههیم بههههی بابهههها    

 لطهههف کهههردی بهههه خادمهههت قنبهههر   

 علههههی ای قاتلههههت بههههدادی شههههیر  

 کهههه چهههرا رفتهههه گهههرد آن سهههفره    

 یههههاد بیچههههاره گرسههههنه شههههکم     

 تهها کههه گنههدم خورنههد مههردم تههو       

 تهها کههه آسههوده گشههته در عرصههات     

                                                                                                                          
1
 .12فاطر، آیه   

2
 .124بقره، آیه   

1
 .00مائده، آیه   

4
 .7دهر، آیه   
0
 .11توبه، آیه   
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 علههی ای در سههفر بههه چنههد قههدم    

 و علههی ای آنچههه از فُههرات عههد    

 علههی ای از حیههاء تههو مههه دیههن     

 علههی ای در میههان جنههگ و قیههام    

 علههی ای بههی امههان و دفههع الوقههت  

 علهههی ای روی دشهههمنت گیهههری  

 علههی ای جبّههه ات پههر از وصههله    

 علهههی ای بهههر لقهههب نبسهههتی دل  

 علههی ای آنکههه سههلطنت قههدرش    

 علههی ای نصههر و فههتح را بههه سههتم  

 علی ای ظلهم مهور خوانهده عظهیم      

 علههی ای خشههم کههرده بههر فرزنههد   

 علهههی ای بهههی مقاومهههت حاضهههر  

 لهههی ای جِهههدّ مراقهههب بهههازار      

 علههی ای بههر ضههعیف نههازک دل     

 علههی ای بههر قههوی حههق نشههناس   

 علههی ای بهها حدیههد گههرم، عقیههل    

 علههی ای بههر شُههریح و خانههه او     

 علههی ای از چههرا  بیههت المههال     

 علهههی ای رد نمهههوده بهههر عثمهههان  

 نههاس علههی ای کثههرت و تفههرّق    

 رقههههههه کههههههرده کههههههافری آدم بد 

 بسهههته بهههر او نمهههوده بهههاز بهههر او    

 جههان بههه در بههرده عمههر عههاص لعههین   

 گفتهههی از علهههم و از نمهههاز مهههدام    

 حق هر کهس رسهانده خهود را رَسهت      

 بخشهههیش تیهههغ، وقهههت درگیهههری    

 کههههه ز خیهههها  گشههههته شههههرمنده   

 جهههز ز مهههردم غمهههی کنهههی زائهههل   

 بهههههود کمتهههههر زبنهههههد نعلیهههههنش  

 نگرفتههههی خههههدا قسههههم یکههههدم    

 نپسههههندی قبههههال هفههههت اقلههههیم    

 چهههون امانههههت گرفتههههه گردنبنههههد   

 پهههیش قاضهههی کنهههار یهههک کهههافر    

 تهها کنههی هههر کسههی بههه حههق وادار     

 همچههههو بههههاران رحمتههههی نههههازل   

 همچههو جههدّت خلیههل بههر کههف فههاس  

 تههرس دادی کههه بههس کنههد بههه قلیههل   

 روی بههه چههه سههو  بههیم دادی کههه مههی 

 نههههدهی بهههههره ای بههههه ذوا مههههال  

 شکسههته بخههوان  کههه نمههازت، مِنهها    

 نشهههدت وحشهههت و نهههه اسهههتیناس   
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 علههی ای وقههت خههواب بهها فریههاد   

 علهههی ای بنهههدگی نمهههوده تبهههع   

 علههی ای کشههته عههدالت خههویش    

 علهههی ای هیهنههها علومهههاً جهههم    

 علهههی ای صهههائم دهنهههده نهههان    

 علههههی ای درب خانههههه آمههههاده   

 علههی ای میههل کههرده بههر جگههری   

 علهههی ای حیهههرت عقهههول عبهههاد  

 علههی ای آن کههه مظهههر صههمدی    

 اگههه از وصههف تههو خههدای عظههیم   

 خواستم سال حضهرتت کهه غهدیر     

 گویمههت یهها علههی ابهها االطهههار      

 یهههها شههههفیع العصهههها  ادرکنهههها   

 

 داده آمهههههاده بهههههاش مهههههردم زاد    

 طبههق حههب خههدا نههه تههرس و طمههع   

 خصهههم نهههاکرده حهههبس پیشهههاپیش   

 کاشهههف المهههؤمنین، غمومهههاً جهههم    

 بههههر اسههههیر و یتههههیم و مسههههکینان  

 تههههها معطّهههههل نگشهههههته، افتهههههاده  

 لیههک نههاخورده تهها خههورد دگههری      

 جُمعهههت فهههی صهههفاتک االضهههداد    

 ر یهها علههی مههددی   دسههت مهها گیهه   

 مهههن امهههامی، ظلهههوم عظهههم رمهههیم   

 شههههده آغههههاز و آخههههرش تقههههدیر  

 نههههور چشههههم محمههههد مختههههار     

 واسههههقنا مههههن یههههدک و اکرمنهههها   
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 مُحرمآغاز ماه 

 

 محهههرم آمهههد و مهههاه عهههزا شهههد    

 بگویهههد فاطمهههه بههها حسهههرت و آه  

 حسههن شههال عههزا دارد بههه گههردن     

 امههههام چههههارمین سههههجاد تبههههدار  

 امامهههان ههههر یکهههی زار و پریشهههان  

 امهههام عصهههر غائهههب از نظرهههها     

 چههه گههویم از غههم انبههوه زینههب      

 گرسههههنه، تشههههنه آل اهلل اطهههههار    

 خیههههام عتههههرت پههههاک پیمبههههر    

 هههای کوفههه، شههام ویههران    اسههارت 

 دریغههها بههها تهههیثر ایهههن مُحهههرَم      

 عههههزای پیشههههوای پههههاک امههههت  

 رسهههههیده سهههههالگرد ارتحهههههالش  

 شههههیدانی مهههه خهههرداد در خهههون   

 امههههام مهههها پههههی آن رادمههههردان   

 حسین گویهان، خمینهی گهوی مهردم      

 درود و رحمههت حههق بههر جنههابش    

 قیههههههام سههههههرور آزاد مههههههردان  

 ت امههامی راه حههق راه خمینههی اسهه   

 محمهههد بههها علهههی گهههرم نهههوا شهههد   

 ههها شههد  خههدایا بهها حسههین مههن چههه  

 بگویههد از حسههینم سههر جههدا شههد      

 اسهههیر دسهههت قهههوم اشهههقیا شهههد     

 ههها شههد  جههدا از چشههم ایشههان اشههک 

 بههه آه و نالههه در صههبح و مسههاء شههد   

 کههه زیههر بههار غههم پشههتش دو تهها شههد  

 کنههههار آب انههههدر کههههربال شههههد    

 هها شهد    به آتش سوخت بهر پها شهعله    

 هههها شهههد  خرابهههه روی بهههار غصّهههه 

 فضههایش حههاوی دیگههر عههزا شههد      

 خمینهههی سهههبط شهههاه اولیههها شهههد    

 محهههرم گوئیههها اکنهههون دو تههها شهههد  

 پیدنهههد و بهههه راه حهههق فهههدا شهههد  ت 

 همهههین مهههه راههههی دار بقههها شهههد    

 سههر و سههینه زنههان زیههن مههاجرا شههد   

 کهه حهق را یهاوری بهس بها وفها شههد        

 دوبهههاره از خمینهههی بهههرمال شهههد      

 کههه چههون بههر کههربالیش اتکهها شههد   
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 محرممصیبت نامه 

 

 شههیعه بههه پهها گشههته عههزای حسههین      

 حههزن و مصههیبت، غههم وانههدوه و خههون  

 رود  یکسهههره عاقهههل بهههه جنهههون مهههی 

 کهههرده علهههی اکبهههر و عبهههاس وعهههون  

 قاسههههم و عبههههداهلل و جعفههههر شههههده 

 شهههور قیامهههت بهههه جههههان در فکنهههد  

 خواسهت چهو میههدان رود، اهلهش زدنههد    

 هههها  سهههخت گرفتنهههد، زنهههان بچهههه   

 آه کشههههههد نالههههههه کنههههههد زار، زار  

 آه کهههههه افتهههههاد ز جهههههور خسهههههان 

 خلهههق جههههان همچهههو، امهههامی همهههه  

 

 خههون رود از دیههده بههرای حسههین  

 سهههر زنهههد از کهههرببالی حسهههین 

 حسههین  1گههر نِگههرد چشههم منههای

 جههان گرامههی بههه فههدای حسههین   

 بهها علههی اصههغر، شهههدای حسههین 

 نالههه غربههت ز صههدای حسههین    

 گریه کنان بوسهه بهه پهای حسهین     

 دامههن پههر مهههر و وفههای حسههین  

 زینههب کبههری ز قفههای حسههین    

 روی زمههین قههدّ، رسههای حسههین  

 بسته دل خهود بهه ههوای حسهین     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 .قتلگاه امام حسین علیه السالم  
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 کربالهفت سین 

 

 رسههم اسههت روز عیههد بههه دیههدار دوسههتان      

 حههالی خههوش و لبههاس نههو وضههع رو بههه راه    

 ههها  سههرگرمی اسههت و گفههت و شههنود و مههزاح 

 از ههههر دری سهههخن بهههه میهههان آیهههد و رفهههاه 

 کوشههش کننههد تهها کههه نیایههد غمههی بههه دل      

 بعضهههی رونهههد تههها کهههه غهههم دیگهههران ز دل  

 برخوردهههها تمهههام بهههه روی محبهههت اسهههت  

 ه گرامههی بههه نزدشههان  بههه بههه کههه میهمههان چهه 

 اینههک قلههم بایسههت کههه عیههدی نمانههده اسههت  

 خهههون گلهههوی شهههاه شههههیدان و اصهههغرش   

 افتهههاده نعهههش پهههاک حسهههینی بهههه قتلگهههاه   

 بنگهههر بهههه کهههربال و ببهههین، وای همزمهههان    

 و ههم مرتضهی علهی    ( ص)ختم رسهل محمهد   

 خههاکم بههه سههر کههه خههاک نشههین آل مصههطفی  

 

 مههردم رونههد خُههرَم و خوشههحال و شههادمان    

 گههل بشههکفد بههه دیههدن یههاران و بسههتگان     

 ههها و بههه ظههاهر زغههم امههان    شههاداب چهههره 

 آمههههاده گشههههته طبههههق تههههوان بههههرادران  

 یهها آنچههه هسههت سههر نزنههد از سههر زبههان     

 بیهههرون کننهههد اجهههر همهههه بههها خدایشهههان  

 بهها ویژگههی بههه محضههر پیههران و کودکههان     

 حاضههر کههه میهمههان بنهههد پهها بههه دیههدگان    

 خهههون آمهههده، نمهههوده فراگیهههر بوسهههتان    

 شش ماههه ای کهه تیهر، سهرش بهرده ناگههان       

 شههت یزیههدیان  ترتسههش بههه نیههزه رفتههه و    

 گلههها بریههده باشههد و در خههون شههده تپههان    

 بهها فاطمههه بنالههه کههه چههون شههد حسههینمان    

 انهههدر خرابهههه همچهههو اسهههیران زنگیهههان    
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 دانههی کههه هفههت سههین شههده، در کههربال بپهها   

 سرسهههوزنی سهههپاه سهههتم رقتهههی نکهههرد     

 تی بیهههاورد  آخهههر کهههدام پسهههتی و مسههه   

 از آنچهههه دیهههد زینهههب کبهههری بهههه کهههربال  

 کننههد  ای وای وای جههن و ملههک نوحههه مههی 

 باشههد سههزا کههه چشههم جهههان تهها قیههام حشههر 

 ای آن کسان کهه چشهم شهفاعت بهر اهلبیهت     

  

 آری سهههنان و سهههوز عطهههش، سهههیلی سهههگان 

 بهههر پیرمهههرد و پیهههرزن و کهههودک و جهههوان   

 سههرهای غرقههه خههون سههر نههی پههیش خههواهران 

  گشههت و قههدش مانههد چههون کمههانمههویش سههفید 

 خهههون جوشهههد از زمهههین و ببهههارد ز آسهههمان 

 خهههون گریهههد از بهههرای حسهههین و حسهههینیان 

 داریههههد جههههز عههههزا و مصههههیبت حرامتههههان 
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 (سینه زنی)مظلوم کربال 

 

 مظلهههوم دشهههت کهههربال حسهههین جهههان 

 ای زینهههت عهههرش خهههدای رحمهههن    

 ای نههههور چشههههم خههههاتم رسههههوالن   

 مظلههوم دشههت کههربال حسههین جههان      

 ای کشههههته شمشههههیر و تیههههغ اعههههدا  

 قربههههان اسههههمت ای عزیههههز زهههههرا   

 مظلههوم دشههت کههربال حسههین جههان      

 افتههههاد از زیههههن جسههههم نههههازنینش   

 آمهههههد کنهههههار پیکهههههر شهههههریفش   

 مظلههوم دشههت کههربال حسههین جههان      

 زینههههب بیامههههد بهههها فغههههان و زاری   

 لههب تشههنه یهها یههک حالههت فکههاری      

 مظلههوم دشههت کههربال حسههین جههان      

 ب ملعهههون گفتههها بهههه شهههمر نانجیههه   

 رحمههی بههه ایههن طفههالن زار و محههزون   

 مظلههوم دشههت کههربال حسههین جههان      

 

 ( 0)ای بی کهس و بهی اقربها حسهین جهان      

 ای سههههید شههههبّان، اهههههل رضههههوان     

 ق، فخههههر نههههو  انسههههان یههههتهههاج خال  

 ( 0)ای بی کهس و بهی اقربها حسهین جهان      

 دادی بههه راه حههق تههو جسههم و جههان را    

 باشههههی شههههفیع شههههیعیان بههههه فههههردا   

 ( 0)ای بی کهس و بهی اقربها حسهین جهان      

 شهههمر سهههتمگر، گشهههت در کمیهههنش     

 تههها سهههر جهههدا سهههازد، کنهههد شههههیدش  

 ( 0)ای بی کهس و بهی اقربها حسهین جهان      

 دیهههدی بهههرادر را بهههه حهههال خهههواری    

 گریهههان شهههد چهههون ابهههر نوبههههاری      

 ( 0)ای بی کهس و بهی اقربها حسهین جهان      

 ای بهههی خبهههر از کردگهههار بهههی چهههون     

 مکهههن دگرگهههون   منمههها سهههتم عهههالم   

 ( 0)ای بی کهس و بهی اقربها حسهین جهان      
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 بازگشت از کربال

 

 بهههههاز آمهههههدم ز کهههههرببالی حسهههههین آه  

 پههایین پههای قبههر حسههین، قبههر اکبههر اسههت     

 اصههحاب بهها وفههای حسههین ایسههتاده انههد       

 از تهههلّ زینبیهههه چهههه گهههویم کهههه گوئیههها     

 فریهههههاد داده جهههههد گهههههرامم محمهههههدا   

 این کشته فتاده بهه ههامون، حسهین تهو اسهت       

  خون و حنا به همهه شهده گهر باشهد ایهن چنهین       

 حهههار  چگونهههه تاختهههه بههها تیهههغ پرشهههرر  

 آثهههار تیهههر بهههر حهههرم حضهههرت حسهههین    

 زنههههای بچهههه دوش میهههان ههههوای گهههرم    

 یههک لحظههه فکههر، حههرّ ریههاحی نجههات داد    

 ای کههاش ظلههم و ظههالم و باطههل بههه در رود    

 دم کههربال نصههیب  بههاری هههزار شههکر شهه    

 طههههوف مههههزار حیههههدر کههههرّار و کههههربال  

 

 شههش گوشههه قبههر دیههدم وای وای قتلههه گههاه   

 آرامگهههاه اصغرشهههش ماههههه قلهههب شهههاه     

 تهها خههون دهنههد بههاز هههزاران هههزار گههاه        

 آیههد بههه گههوش نالههه زینههب بههه اشههک و آه     

 سههوی حسههین و قتههل گهههش لحظههه ای نگههاه  

  جسم اش غریق خهون شهده از دسهت ایهن سهپاه      

 گههین ز خههون قاسههم دامههاد حجلههه گههاه     رن 

 بهههر کودکهههان مسهههلم مظلهههوم بهههی پنهههاه     

 از حزب بعهث مفسهد و بهی دیهن بهود گهواه        

 بهها یهها حسههین، حسههین سههوی کههربال بههه راه   

 از آتههههش مسههههلّم و شههههد مَحههههرم الههههه   

 نههههابود بههههاد هسههههتی صههههدام روسههههیاه    

 روزی شههود بههه خسههته دالن حسههین خههواه    

 بهها کههاظمین و سههامره، سههرداب روی مههاه     
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 1اربعین

 
 امهههروز انهههدر کهههربال جهههابر کنهههد شهههیون بیههها 

 گههردد سههر قبههر حسههین جههابر زمههین کههربال      

 ای کشههههته راه خههههدا فرزنههههد شههههاه اولیهههها   

 ای زینت عهرش خهدا آقها حسهین جهان السهالم        

 ای زاده خیرالنسههاء آقهها حسههین جههان السههالم     

 آقا حسهین جهان خادمهت جهابر مهنم جهابر مهنم         

 آقهها بههه حههق مههادرت جههابر مههنم جههابر مههنم      

 جههانم بههه قربانههت حسههین ای قبلههه اهههل یقههین   

 می بینم از هر سو شهده مهردم بهه دلههای غمهین       

 قربهههان یارانهههت شهههوم یهههاران و انصهههار خهههدا  

 باشههد سههالمم تهها ابههد ارواح ایشههان را رسهها       

 

 

 آیههد سههر قبههر حسههین گویههد سههالم ای سههر جههدا   

  گویههد حسههین جههان السههالم کههی سههر بریههدت از قفهها  

 شههد داغههدار از قتههل تههو جههدّت رسههول مصههطفی   

 ای شههافع روز جههزا آقهها حسههین جههان السههالم      

 ای کشههته از سههر جههدا آقهها حسههین جههان السههالم   

 خهههاک در کاشهههانه ات جهههابر مهههنم جهههابر مهههنم  

 م، جههابر مههنم  برگههو جههواب ذاکههرت، جههابر مههن   

 بههههر زیهههارت آمهههدم آن ههههم بهههه روز اربعهههین   

 ههها لههرزد زمههین   برگِههرد قبههرت مجتمههع، از نالههه   

 آن حامیهههان دیهههن حهههق آن یهههاوران مصهههطفی    

 شهدم، بها جملهه اینهها در جهزا       ای کاش من هم می 

 

 

 (فرشچیان استادنقاشی )به مناسبت آمدن اسب به خیام حرم 
 

 خاکم به سر فهدای تهو یها مصهطفی ببهین      

 اسههب حسههین آمههده بهها یههال پههر ز خههون  

 

 نههاموس خههویش مانههده بههه دشههت بههال چنههین  

 گههردش عیههال ضههجه زنههان، نعههش بههر زمههین   

 

 

                                                 
1
به صورت همخوانی صورت ... امروز اندر کربال)گیرد که شعر اول  شعر به صورت سینه زنی انجام می این  

 (.گیرد می
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 صفر 28شب 

 

 امشب جناب فاطمه دارد به سر شور و نوا  

 ( 0)یاز دا  فرزندش حسن از مرگ بابش مصطف 

 ن بر گردنش شال عزا یرالمومنیباشد ام 

 زهرا شود اندر جنان افغان و آهش برمال  

 مسموم از زهر جفا  یچون شد مجتب یوا یا 

 ن ماجرا یشت شد خون جگر زتان یاندر م 

 امشب جناب فاطمه دارد به سر شور و نوا  

 ( 0)یاز دا  فرزندش حسن از مرگ بابش مصطف 

  ین اندر کنار مجتبیامد شاه دیک سو بی 

 ر کربال ینب اسیامد خواهرش زیسو ب کی 

 بس دلربا  ین با حالتیدند آن فخر زمید 

 ن چون طائر از سر جدا یچد به خود از زهر کیپ 

 امشب جناب فاطمه دارد به سر شور و نوا  

 ( 0)یاز دا  فرزندش حسن از مرگ بابش مصطف 

 ن، امعاء و احشاء حسن یآتش گرفت از زهرک 

 قلب امام ممتحن  شد پاره پاره از جفا 

 ان هم مرد و زن یعیاز ش یآن دم که اطرافش بُد 

 آمد فرود از حلق او خون جگر اندر لگن  

 امشب جناب فاطمه دارد به سر شور و نوا  
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 ( 0)یاز دا  فرزندش حسن از مرگ بابش مصطف 

 امت شد به پا رفت از جهان آن با وفا یشور ق 

  یجدّش مصطف یممنو  شد مدفون شود پهلو 

 شه آن پست مطرود دغا یچون امر کرده عا 

 کان بال یر و پیت سورام گردد آن بدن از 

 امشب جناب فاطمه دارد به سر شور و نوا  

 ( 0)یاز دا  فرزندش حسن از مرگ بابش مصطف 

 به شد قلب محبان چاک چاک  ین ماتم عظمیز 

 ر خاک یآخر به نزد فاطمه بسپرده شد در ز 

 تابناک  یشوایتو را حق حسن آن پارب ی 

 سواک  یمن ل یدیا سیرا گنه  یبخشا امام 

 امشب جناب فاطمه دارد به سر شور و نوا  

 ( 0)یاز دا  فرزندش حسن از مرگ بابش مصطف 

 :(ردیگ می ر قراریامشب جناب فاطمه شعر ز یصفر به جا 08روز  یبرا) 

  ید که بابا مصطفیامروز زهرا با پدر گو

 ( 0)شد کشته فرزندم حسن، داد از جفا، داد از جفا  
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 فلسطین

 

 بیا که قدس ستانیم از کف دشمن 

 اهریمن  دهیم خاتمه وحشیگری ز 

 بیا که شب کنیم و هراس اندازیم  

 به جان کفر و به آتش کشیمشان خرمن  

 بیا که قبله اول ز کافران نجس  

 رها کنیم و معطّر ز مشکهای ختن  

 بیا که دادرسی کرده از مسلمانان  

 زدوده اشک ز چشمان و از دهان شیون  

 نستوه ( ره)بیا که یاد کنیم از خمینی 

 که خواست محو ستمگر یهود عهد شکن  

 مگر نخواست که نابود گردد اسرائیل  

 رها ز ظلم و تجاوز شود زمین و زمن  

 بنا به گفته آیت امام خامنه ای  

 زبان زور بباید به زورگو گفتن  

 ه قبلگاه نخستین بیا ببین غوغاست ب 

 ز جور دشمن غدّار از فساد وفتن  

 چه رفته بر سر مظلوم مسجد االقصی  

 صحیح هست اگر نامیش به بیت حزن  
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 کشند فلسطینیان ز جور یهود  چه می 

 به دور از وطن آواره رانده از میهن  

 سیر شدند چگونه مردم یک مملکت ا 

 چگونه رفت یکی کشور قدیم و کهن  

 کند ز ستم صهیونیست آدم کُش  چه می 

 دو صد شرافت و رحمت به گرگ دشت و دمن  

 زجر و حبس و اذیت، شکستن بازو  ز 

 ز میل دا  نهادن به استخوان بدن  

 ز جستجوی منازل، یورش به جمع نماز  

 به پیش چشم پدر مادران جوان کشتن  

 م بر زن و کودک نه بر جوان و مری  نه رح 

 نه پیرمرد و نه غمناک سربزیر افکن  

 تمام تفرقه و وحشت مسلمانان  

 گرفته نشیت از این جانیان پست لجن  

 همین عوامل شیطان قرن آمریکا  

 که اوست یاور این کافران به سرّ و علن  

 چه ننگ بدتر از این در محافل دنیا  

 که غصب گشته فلسطین به زور چنگ زدن  

 چرا محافل بین الملل، حقوق بشر  

 سکوت کرده چنین مرگبار و بسته دهن  

 تو  از این محافل درمانده در قبال و 
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 چه انتظار که تکلیفشان بود روشن  

 ها شده اول  که خود مؤسس این فتنه 

 بدآفرین نتواند بد از میان بردن  

 سران مرتجعِ بی هویتِ فاسد  

 پی قرار که با همچو دشمنی بستن  

 هزار بار کنند افتخار گر بشود  

 سیاه کام دگرگون آمریکا دیدن  

 تمام، ای همه مسلمین بپاخیزید  

 شوید متحد و با توکل ذوالمن  

 کنید ریشه این نابکار خانه خراب  

 دهید قدس مقدس زلوثشان شستن  

 و خفت دگر نیارامید  بس است خواری 

 رون کنید ز قدس عزیز زا  و زغن  

 نجات قدس و فلسطین شود در آن هنگام  

 که غیرت آید و ایمان، جهاد و حبّ وطن  

 بالی تفرقه بیش از غم فلسطین است  

 که بیش از همه باید از این بال رستن  

 ( ص)صالح امت اسالم طبق قول نبی 

 نچنین بودن به زهد هست و یقین باید ای 

 فساد امت او باز وفق گفتارش  

 ز بخل باشد و آمال، این دو عیب بزن  
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 امید آن که جنایات این گروه یهود  

 شود علیه همان قوم سیل بنیانکن  

 خدا کند که ظهور امام عصر رسد  

 ستم بسوزد و ظالم سرش رود از تن  

 شوند مردم آواره فلسطینی  

 بال ایمن قوّی و حاکم و پیروز از 
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 های مذهبی سروده

 

 مناجات

 

 یا رب ز وصهف ذات تهو عهاجز زبهان مها     

 ای منتههههای رغبهههت و ههههم آرزوی مههها 

 مهها بنههده تههوییم، تههو هسههتی خههدای مهها  

 یهها رب سههالم خههود برسههان بهها سههالم مهها

 بههاز ای خههدا فرسههت بههر ارواح اولیههاء    

 باشههد سههالم نامتنههاهی بههه صههبح و شههام  

 قههرآن عطهها نمهها  توفیههق پیههروی، تههو ز   

 روشههن نمهها بههه مکتههب قههرآن محتههرم    

 کههن بهههره منههدمان ز قههوانین ایههن کتههاب 

 مهها را بههدار سههوی رضههایت، رضههای مهها  

 یههارب تههویی ز مرحمتههت رهنمههای مهها   

 مهها را بههه نفههس وامگههذار ای خههدا دمههی 

 

 ای برتههر از خیههال و قیههاس و گمههان مهها 

 معبهههود مههها الهههه همهههه مسهههتعان مههها  

 ای خههالق زمههین و زمههان، آسههمان مهها    

 بهههر روح مصهههطفی پهههدر مهربهههان مههها 

 یعنههی علههی و آل همههان، سههروران مهها   

 بههر حجههت خههدای، امههام زمههان مهها      

 مهها را مههدام در همههه روز و شههبان مهها    

 دنیهها و آخههرت تههو خههدا دیههدگان مهها    

 اصالح کن تهو ظهاهر و سهرّ و نههان مها      

 انههدر رضههای تسههت ز پیههر و جههوان مهها 

 ست خدا، جسهم و جهان مها    تسلیم امر ت

 فرمان نفس نیسهت بهه غیهر از زیهان مها     
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 نماز

 معشهههوق پیغمبهههران نمهههاز اسهههت   

 ( ص)نههههور بصههههر نبههههی اکههههرم  

 شههود نخسههتین   آن چیههز کههه مههی   

 آن چیز که ههان نمهی شهود راسهت      

 آن چیهههز کهههه مایهههه جداییسهههت    

 آن چیهههز کهههه رمهههز کامیابیسهههت    

 آن چیهههز کهههه بهههرده بهههود دل را    

 آن چیههز کههه لههرزه افکنههد سههخت     

 سهههر لهههوح تمهههام خیهههر و تقهههوی  

 رسهههد بهههه اهلل  آن چیهههز کهههه مهههی 

 سههازنده تههرین عمههل کههه انسههان      

 پههههرواز کننههههد چههههون مالئههههک   

 فرمههههود، امههههام مهههها خمینههههی     

 ههههم خامنهههه ای دو چشهههم امهههت   

 تههههههاجمی نترسهههههید  هرگهههههز ز 

 در سهههختی و مشهههکالت و شهههدّت  

 هی ز تمهههام فسهههق و فحشهههاء  نههها 

 بهههس وصهههف نمهههاز کهههن امهههامی  

 

 سرمایه جسهم و جهان نمهاز اسهت      

 هههم سههائر رهبههران نمههاز اسههت     

 پرسههیده ز بنههدگان نمههاز اسههت     

 بههی آن بشههری بههدان نمههاز اسههت   

 بههین تههو و کههافران نمههاز اسههت     

 هر مقطع و ههر زمهان نمهاز اسهت      

 از جملهههه عارفهههان نمهههاز اسهههت  

 زاسهههت  بهههر پیکهههر فاسهههدان نما  

 چههون پههیش قههراوالن نمههاز اسههت   

 آن پلهههه و نردبهههان نمهههاز اسهههت   

 گههردد چههو فرشههتگان نمههاز اسههت  

 آنههان کههه نمازشههان نمههاز اسههت     

 مقصهههد ز قیاممهههان نمهههاز اسهههت  

 امههت، همههه عزّمههان نمههاز اسههت    

 آنگههاه کههه در میههان نمههاز اسههت    

 آرامههش خسههته گههان نمههاز اسههت   

 ای جهههان بهههرادارن نمهههاز اسهههت  

 زیههرا، یههم بههی کههران نمههاز اسههت   
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 امر به نماز

 

 بیههها بهههه درگهههه پروردگهههار رو آریهههم   

 بیهها کههه هههی  نباشههد صههحیح اگههر آنههی    

 بیا از آنچه به غفلهت گذشهته توبهه کنهیم      

 بیههها نمهههاز بخهههوانیم تههها سهههراچه دل    

 بیهها نمههاز بخههوانیم، چههون نمههاز، نمههاز     

 بیهها نمههاز بخههوانیم چههون کههه هههر عملههی  

 وانیم و رنههه آخههر چههون  بیهها نمههاز بخهه  

 بیا نماز بخهوانیم و سهر بهه سهجده نههیم       

 بیهها نمههاز بخههوانیم تهها بههه حههق گههوییم    

 بلههی نمههاز امههامی اگههر نیامههد نیسههت     

  

 هر آنچهه غیهر خهدا بهود جملهه بگهذاریم        

 ضمیر خود به کسهی جهز خهدای بسهپاریم      

 وگرنههه سههوخته در آتههش خههود و نههاریم    

 یم زدیههو نفههس تهههی کههرده، معرفههت کههار  

 سههتون دیههن بههود و بههی نمههاز کُفّههاریم      

 قبههول نیسههت مگههر بهها نمههاز بَههرداریم       

 بههرای جههد حسههین و حسههین، انصههاریم     

 آل اطهههاریم   اگههر کههه شههیعه صههادق ز     

 خههدا بههدان کههه ز شههر و نفههاق بیههزاریم     

 شهههفاعتی ز شهههفیعی کهههه آرزو داریهههم   
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 خودسازی

 

 آن کههه سههازد ره مخلههوق سههوی اهلل، بههاز    

 

 

 اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز       آن نماز 

 آن کههه تطهیههر کنههد قلههب ز خههودبینی و نههاز  

 

 

 آن نماز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز       

 آن که دور از تهو کنهد کبهر و ریها، کینهه و آز      

 

 

 آن نماز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز       

 آن کههه گویههد گنههه و فسههق و سههتم برانههداز   

 

 

 اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز    آن نماز اسهت، نمهاز    

 آن کههه گویههد نشههود غفلتههت از راز و نیههاز    

 

 

 آن نماز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز       

 آن کهههه گویهههد مهههنم آن مدرسهههه آدم سهههاز 

 

 

 آن نماز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز       

 آن که گوید گههِ سهختی بشهرا، خهویش مبهاز      

 

 

 آن نماز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز       
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س اسههت و عمههود اسههت و بههه دیههن اوج و   تآن کههه ر

 فهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههراز

 

 

 آن نماز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز       

 آن کهههههه معهههههراج بهههههود مهههههومن و آرد پهههههرواز  

 

 

 آن نماز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز       

 آن کهههه واداشههههت علههههی را وسهههط معرکههههه بههههاز   

 

 

 آن نماز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز       

 از بهههههرِویش داد حسههههین اصههههغر نههههاز  آن کههههه  

 

 

 آن نماز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز       

 آن کههه محشههر ز تههو خواهنههد در آن سههوز و گههداز      

 

 

 آن نماز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز اسهت، نمهاز       
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 صله رحم

 

 خویشان به شهما ههزار رحمهت    

 این وحهدت و بسهتگی مبهارک     

 قههرآن مجیههد و نهه  اخبههار     

 بشهههنو صهههله رحهههم چهههه آرد  

 افههزوده کنههد بههه عمههر وثههروت  

 آسههان کنههدت حسههاب عقبههی   

 سهههوء و معصهههیتها   1از مَیتههههِ 

 بههاال بههردت سههخی و اخههالق    

 صههد وای کههه قههاطع رحههم را    

 پههس در صههله رحههم تمههامی     

 

 از سهههوی خهههدا و آل عصهههمت    

 بههر یههک یکتههان بههزرگ و کوچههک  

 گویا است به خیر ایهن چنهین کهار     

 ود از عطهههای سهههرمد دنبهههال خههه 

 هههههم دوسههههتی میههههان اهلههههت  

 نفهههس و عَملهههت شهههود مزکّهههی   

 نیکههو سههپر اسههت و هههم زبلههوی     

 دیگههههر شههههودت زیههههاده ارزاق   

 لعهههن اسهههت ز کردگهههار اعلهههی   

 کوشهههههید بهشهههههتی و امهههههامی  

 

 

                                                 
1
 مرگ ناگهانی  
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 دنیا 

دنیهها غههم اسههت رنههج و مههرارت، نههزا  و  

 قهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر

  

 

 دا  و فههههراق، دشههههمنی و آرزو و مکههههر   

 شهههامل دوران کهههودکیضهههعف شهههدید  

 

 

 هههم پیههری و هههزار مصههیبت عههذاب و زجههر 

 دلواپسههی، دخالههت وشههرمندگی و فقههر    

 

  

 زخم زبهان و مسهخره، غربهت، گالیهه، کسهر       

 هم چشمی و توقهع و بهی عهاطفی خطهر      

 

 

 نهههادانی و گمهههان بهههدو تیرگهههی ز عصهههر    

 بیمههاری و کسههالت و جراحههی و فلههج     

 

 

 1مهتهم بهه حجهر   آخر به مُستمَند خانهه ولهی     

 نسهههیان، معطلهههی، عصهههبانی مالحظهههه   

 

 

 بههی خههوابی و مزاحمههت و کههار مانههده اجههر  

 

 

حهههبس و شهههکنجه، حهههرف چرنهههد و   

 حسهههههههههههههههاب خلهههههههههههههههق

 

 

عاقل کهش اسهت صهحبت بهی پایهه همچهو        

 زهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر

 
 القصهههه آن کهههه دار فنههها از بهههال و رنهههج

 

 

 محفههوف گشههته، چههاره فقههط صههبر، صههبر، صههبر 

  

                                                 
1
 محجور شدن از اموال:حجر  
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 هشدار مردگان

 

 یهههک دمهههی رو بهههر مهههزار مردگهههان  

 بههین چسههان زهههرِ اجههل نوشههیده انههد  

 اسهههتخوانها بندبنهههد از ههههم جهههدا    

 ای بههه سههرعت سههوی مهها آینههدگان    

 مههها بهههه ماننهههد شهههما در زنهههدگی    

 همّهههت مههها بهههود فرزنهههد وعیهههال    

 مهها و مهها گفتههیم و ایههن جانههب، بلههی   

 زرق و بههرق زنههدگی بهها مهها چههه کههرد  

 رفههت عمههر نههازنین بهها هههی  و پههو    

 زدیهم   جب این سو و آن سهو مهی  ای ع

 کههو جههوانی همسههر و فرزنههد و مههال   

 بعههد مهها گفتنههد مههالش ایههن چنههین     

 خانههه اش را کههی نشسههته یهها خریههد   

 دختهههرش را کهههی گرفتهههه آن پسهههر  

  

 خهههویش را بیهههدار کهههن از خفتگهههان    

 جامهههه از خهههاک سهههیه پوشهههیده انهههد 

  1آیههد از هههر بندشههان چههون نههی صههدا  

 عبرتههههی گیریههههد از مهههها مردگههههان   

 کهههردیم بهههر پاینهههدگی    فکهههر مهههی 

 کهههار و بهههار و خانهههه و مهههال و منهههال 

 ایههن چنههین بههودیم و ایههن گونههه یلههی   

 کههور و کههر کههرد و ز حههق بیگانههه کههرد 

 کین منم این پهولم و ایهن مهیش و قهو      

 حرفمهههان کهههی از فالنهههی کمتهههریم    

 کههو رفیههق و منصههب و جههاه و جههالل   

 قسهههمت آمهههد در میهههان آن و ایهههن    

 را ندیهههد  ای فالنهههی مُهههرد و خیهههرش

 آن پسهههر دامهههاد گشهههته بهههی پهههدر   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 .سه بیت اول شعر از شاعر دیگری است  
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 کههی بههه فکههر ماسههت از غیههر و خههودی     

 ای عجهههب عمهههر و زمهههان مههها گذشهههت  

 مهههها دچههههار قبههههر و تههههاریکی شههههدیم 

 ای غلهههط کهههردیم و صهههد بهههار اشهههتباه   

 زنههدگان، ایههن جهها سههؤال اسههت و حسههاب 

 صههههحبت دنیهههها بههههه دنیهههها واگههههذار   

 ای مبهههههادا همرهههههههت ورز و وبههههههال  

 ای مبهههههههادا راه شهههههههیطان رجهههههههیم 

 کهههو نمهههاز و طاعتهههت حهههج و صهههیام    

 کهههو تعهههاون سهههوی خیهههر و صهههالحات   

 کههههو تمسّههههک سههههوی قههههرآن و نبههههی 

 خههههدمتی کههههردن بههههه خلههههق مبههههتال   

 گریهههه کهههردی ههههی  از بههههر حسهههین     

 ای عزیزان، مرگ بهد سهخت اسهت سهخت     

 وقتههت، هههوش بههاش  تهها ز کههف نارفتههه  

  

 

 ایههن مههنم ایههن قبههر و ایههن دسههت تهههی     

 بهها چههه سههرعت زنههدگانی رفههت رفههت     

 دسهههت خهههالی کهههنج تنههههایی شهههدیم     

 کهههردیم و راههههی چهههه راه  مههها چهههه مهههی

 بایههدت نیکههو دهههی هههر یههک جههواب      

 کهههار آنجههها نایهههدت، اینجههها بهههه کهههار    

 زنههی بههس بههال بههال    ورنههه ایههن جهها مههی  

 کشههندت سههیم جهههین    رفتههه باشههی مهههی  

 امهههر و نههههی و بههههر حهههق کهههردن قیهههام  

 مسهههههتمندی را کجههههها دادی نجهههههات   

 پیههههههههروی صههههههههادقانه از علههههههههی 

 غصّههههه ای از سههههینه ای کههههردی رههههها  

 گرچهههه بایهههد خهههون ببهههارد از دو عهههین   

 چاره امروز است ههان وقهت اسهت وقهت      

 دیههده ات بگشهها و هههوش و گههوش بههاش   
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 چنههد روزی را کههه باشههی در جهههان   

 آن چنان کهن تها شهود قبهرت بهشهت       

 ای بهههرادر شهههو بهههه دنبهههال علهههی    

 پیههههرو او از ملههههک پههههرّان شههههود  

 جُهههز رَهِ آن پیشهههوای انهههس و جهههان  

 ای امههامی بههس کههن آخههر زنههدگان    

 آن کههه را بههاور نباشههد ایههن زمهههان     

 

 صهههرف طاعهههت کهههن ز رب المکهههان  

 نه یکهی گهودال و وحشهتناک و زشهت      

 افتخهههار ههههر نبهههی و ههههر وصهههی     

 آنچهههه انهههدر وَههههم نایهههد آن شهههود    

 آتههش اسههت و ذلّههت و خسههر و زیههان   

 آورنههههد از مردگههههان  زود سههههر مههههی

 خهههود ببینهههد بههها تمهههام جهههان عیهههان  
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 گناهان زبان

 

 کهذب و غیبههت، تهمههت و زخههم زبههان  

 ی و ایجهاد تهرس   یفحش و باطهل گهو   

 حکههم نههاحق، یهها شهههادت افتخههار     

 آری و نهههه گفهههتن، اظههههار نظهههر     

 پرسهههش بیجههها و پرگهههویی، جَهههدل   

 خائنانههههه، گفتگههههو در مشههههورت    

 صههدق بهها فتنههه، نصههیحت در علههن    

 هههم سههخن چینههی، تنههابز در لقههب     

 دو زبهههانی و فضهههولی، فهههال بهههد     

 بهههازگویی گنهههه از خهههویش و غیهههر   

 

 از زبههان آیههد امههان از ایههن زبههان      

 شههوخی مههوذی، سههخن بهها بههانوان    

 یهههزی، فهههاشِ اسهههرار نههههان  ذمَ چ 

 بی جههت، نجهوی و گهول دیگهران      

 نقههل قههول غیههر، بههی تحقیههق آن      

 مههدح و وصههف ناکسههان  چاپلوسههی، 

 بهها جههز ، نفههرین و وهههن مؤمنههان    

 حهههرف ارزشهههمند بههههر احمقهههان   

 رونههق باطههل خههوش آینههدِ، بَههدان     

 همچو سمت بهاد صهد وای از زبهان     
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 کعبه طواف

 

 حاجیههان وقههت خههود رهههایی شههد  

 وقههت عشههق اسههت، عشههق بهها اهلل   

 حاجیههان بهها هههزار عشههق وامیههد    

 از حهههرام و گُنهههه بهههه بپرهیهههزد    

 همچههو مرغههی سههفید سههوی حههرم  

 قهههدر بشهههناس حهههج بیهههت اهلل    

 بهههه کهههدامین دیهههار آمهههده ای     

 آری ایههن جهها مطههاف آدم و نههوح   

 بهههها طههههواف ائمههههه اطهههههار     

 ود جهههای پهههای امهههام عصهههر بههه  

 وای بهههر آن کهههه گفهههت لبهههیکش  

 وای بههر آن کههه مههدت عمههرش     

 بین چه کردی بهه توبهه کهن اقهدام      

 نکنهههد مردمهههی چنهههین گوینهههد    

 مشههههدی بهههود و کربالیهههی شهههد  

  حاجیههان گههوی سههبقت آن کههس بههرد 
 

 خههود رهههایی ز خودسههتایی شههد     

 وقههت پههوزش زهههر خطههایی شههد    

 کعبههههه را مقصههههد نهههههایی شههههد  

 پیههههرو خههههطّ اولیههههایی شههههد     

 هههها تهههرک پرگشهههایی شهههد  خانهههه 

 هههی  دانههی تههو را چههه جههایی شههد   

 هههههی  تحصههههیل آشههههنایی شههههد  

 مصههههطفایی و مرتضههههایی شههههد    

 گههرد ایههن خانههه را فضههایی شههد      

 کهههه بهههر آن عهههالمی فهههدایی شهههد  

 لیههک کههارش بههه بههی حیههایی شههد    

 مایهههه زجههههر و مهههاجرایی شههههد    

 کههه کنههون فرصههت طالیههی شههد      

 چهههه نهههاقالیی شهههد   کهههه فالنهههی 

 مکههه رفههت و عجههب بالیههی شههد    

 کهههه پهههی دیهههن و پارسهههایی شهههد  
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 پیراهن یوسف

 

 بشهههیر آمهههد بهههه نهههزد پیهههر کنعهههان    

 بههه گفتهها مههژده بههادت بههاش خنههدان      

 بههههرآور سههههر ز زانههههو، ای پیمبههههر    

 مخههور غههم مههدّت هجههران و افغههان      

 اال ای رهبههههههرا یعقههههههوب بیههههههدار  

 رسههههیده یوسههههفت بههههر پادشههههاهی   

 چنهههان باشهههد کهههه مهههردان و زنهههانش  

 همههههه در خههههدمتش آمههههاده فرمههههان  

 بههه مهههن یههک پیهههرهن سهههوغات داده    

 کهههه بهههر چشهههمان نابینههها گهههذاری     

 بههه زد یعقههوب پیههراهن بههه چشههمان      

 قهههوا برگشهههت و ضهههعف و نهههاتوانی   

 زمههههان فرقههههت وانههههدوه و حرمههههان  

 بر و تقههوی پیشههه گههردان   امههامی صهه  

 

 خمیهههده قهههد همهههان یعقهههوب گریهههان  

 بههه هههم بههر زن بسهها  بیههت االحههزان     

 نگههههر الطههههاف بههههی پایههههان داور     

 بسهههر آمهههد ز لطهههف حهههی منّهههان      

 کنههون از لطههف داور، نفههس خههوش دار   

 بههه شهههر مصههر، بهها جههاه و جاللههی       

 کننههد از قلههب و جههان مههدح و ثنههایش    

  بههه جههان و دل ز پیههر و خههرد یکسههان   

 بهههرای بهههاب چشهههم از دسهههت داده     

 دوبههههههاره دیههههههدگانت بازیههههههابی   

 بیامههههد نههههور آنههههها راهمههههان، آن     

 مبهههدّل شهههد بهههه نیهههروی جهههوانی      

 ز صبر آمهد بهه سهر مشهکل شهد آسهان        

 بیهههابی از خهههدایت مهههزد و احسهههان    
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 و اجتماعی های فرهنگی سروده
 معلم

 

 معلههههم کیسههههتی مههههاه فههههروزان  

 کسهههی ماننهههد تهههو آثهههار مثبهههت    

 معلهههم ایهههن تهههویی واال هنرمنهههد    

 معلههم ایههن تههویی خورشههید آسهها     

 معلههم ایههن تههویی در سههنگر علههم     

 معلههم ایههن تههویی بههاران رحمههت     

 معلههم ایههن تههویی رکههن اساسههی      

 تههویی مصههلح تههویی مرشههد مربههی   

 چه خوش فرمهود آن محبهوب دلهها     

 کههههه شههههغل انبیههههاء دارد معلههههم  

 خبر از جههل و فقهر و ظلهم، هرگهز      

 رت دهههد حاجههت بههرآور  خههدا اجهه 

 امامی چون دگهر مهردم در ایهن روز     

 بهههه روح پهههاک عالمهههه مطههههر      

 

 تههویی بهها ایههن همههه خیههر فههراوان      

 دارد در جهههان ایههن گههوی و میههدان    

 کهههه دانههها سهههازی از افهههراد نهههادان   

 حهههرارت آفهههرین ههههم نورافشهههان    

 علیهههه جههههل و اسهههتکبار و عهههدوان  

 که نهازل گشهته ای از سهوی رحمهان      

 بههه هرملههت کههه شههد از پیشههگامان     

 تهههویی بیهههدارگر دلسهههوز از جهههان    

 خمینهههی مهههرد بهههی همتهههای دوران   

 تکامههل بخههش انسههان سههاز، درمههان    

 نباشههد هههر کجهها علههم اسههت و ایمههان  

 معلهههم ای عزیههههز جهههان، جانههههان    

 تههو را باشههد زخیههل دسههت بوسههان     

 رجهههایی، بهههاهنر صهههلوات و قهههرآن   
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 تیترب

 

 ههههدف خلقهههت عهههالم گههههر تربیهههت اسهههت 

 عرضههههه آدم کامههههل بههههه تمههههام معنهههها     

 تربیههت را بُههود ایههن نقههش بههی چههون و چههرا   

 هههر گههران قههدر و گههران قیمههت و ارزشههمندی  

 یهههار مظلهههوم شهههدن، دشهههمن ظهههالم بهههودن  

 عههدل و ایمههان و ور ، همههت و صههبر و ایثههار   

 ظلههم و بیهههودگی و غفلههت و کفههر واسههراف    

 هههها  پیشهههگامی و عقهههب مانهههدگی ملهههت    

 هههی  امّههت نرسههد سههروری و عههزت خههویش   

 پهههدران گرچهههه قبهههال پسهههران مسهههئولند      

 تربیهههت را تهههو ز قهههرآن و علهههی تنههههاگیر    

 کههاش مهههدی پسههر فاطمههه آیههد کههه بههه حههق  

  

 اوج و پههرواز بشههر در اثههر تربیههت اسههت      

 تربیهههت اسهههت  میهههوه بههها  ادب یههها هنهههر 

 مههی تههوان گفههت فالنههی پسههر تربیههت اسههت  

 قابههل ذکههر کجهها پههیش زر تربیههت اسههت      

 همههره یههاد خههدا، بهها رو بههرِ تربیههت اسههت    

 گههل فرخنههده طیههب شههجِر تربیههت اسههت     

 همههه ناشههی ز فسههاد و خطههر تربیههت اسههت   

 همه بهر خواسهته از زیهر سهر تربیهت اسهت        

 مگر آن دسته کهه همَهش خبهر تربیهت اسهت       

 گههویم کههه معلههم پههدر تربیههت اسههت  فههاش  

 چون کهه ایهن راه ره منحصهر تربیهت اسهت       

 مجههری مقتههدر پههیش بههر تربیههت اسههت      
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 وحدت
 

 وحههدتُ و وحههدتُ و وحههدت، وحههدت    

 سههههخنی بهههها برکههههت، شههههوق انگیههههز  

 آن نهههههدایی کهههههه از اول برخواسهههههت   

 وانگههههههه از عتههههههرت و آل اطهههههههار   

 نیهههههک احکهههههام شهههههریعت بنگهههههر    

 هههههی  غفلههههت مکههههن و دور مههههدار    

 مؤمنههههون اخههههوه بخههههوان در قههههرآن    

 ایههههن زمههههان سههههیدی از آل رسههههول    

 آیههههههههت اهلل خمینههههههههی کبیههههههههر   

 هههها جمهههع   خواههههد از کهههل مسهههلمان   

 خواسهههههته تههههها فِهههههرق اسهههههالمی      

 همگهههههی تکیههههههه بهههههه اهلل کنیههههههد    

 همههههه بههههر پایههههه قههههرآن و حههههدیث   

 ضهههههد کفّهههههار و اجانهههههب بندیهههههد    

  وحهههدت آمهههد کهههه فهههراری شهههد شهههاه  

 وحهههدت آمهههد کهههه ز آمریکههها رفهههت     

 وحهههدت آمههههد کههههه ز شههههرق قلههههدر   

 هههها  وحهههدت آمهههد کهههه بشهههد توطئهههه   

 وحهههدت آمهههد کهههه جههههان خهههواران را   

 وای بهههر تفرقهههه، صهههد وای کهههه نیسهههت  

 سهههخن خیهههر و سهههعادت، رحمهههت     

 کهههه بسهههویش شهههده از حهههق دعهههوت  

 از نبهههههی علّهههههت اصهههههل خلقهههههت  

 پاسههههههداران دیانههههههت، فطههههههرت    

 کههه سراسههر همههه وحههدت، وحههدت      

 آیههههههه واعتصههههههموا از چشههههههمت   

 هههههم یههههد واحههههده انههههدر سههههنّت    

 وار  علهههههههم و امهههههههام امّهههههههت   

 ههههر زمهههان آیهههدش از حهههق نصهههرت   

 امهههر فرمهههوده بهههه وحهههدت، وحهههدت   

 بههها ههههم آرنهههد بهههه دشهههمن ضهههربت   

 متمسهههههک بهههههه نبهههههی و عتهههههرت   

 متحههههد گشههههته بههههه صههههدق نیههههت  

 بهههه میههههان دامهههن همّههههت، غیههههرت    

 مُهههرد بههها خفّهههت و خهههواری، ذلّهههت     

 آن دروغههههین، عظمهههههت آن هیبهههههت   

 بهههر مهههال شهههد سَهههبُعیت خصهههلت      

 ش بهههههرآب و لِلّهههههه منَهههههت   نقههههه 

 کههههرده مههههدهوش دچههههار وحشههههت   

 مثهههههل ان ههههههی  عهههههذابی نقمهههههت  
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 کنهههدت ظلهههم پهههذیر  ایهههن جههههان مهههی 

 بهههردت، دسهههت تههههی   آن جههههان مهههی  

 چههههه زیههههان آرد و بههههدبخت کنههههد     

 ههههها  دشههههمن ای جامعههههه، بهههها تفرقههههه 

 ه تعبیههههر دگههههر واضههههح تههههر یهههها بهههه 

 الغهههرض آن کهههه بهههه جِهههدّ و قهههوت      

 بهههها امههههامی همههههه تکههههرار کنیههههد      

 

 سهههاقط از ههههر عظمهههت، شخصهههیت     

 جانههههب آتههههش و حرمههههان، لعنههههت   

 گههههر فُتَههههد تفرقههههه در هههههر ملههههت   

 مهههی کَنهههد فهههرد تهههو را از جمعهههت     

 مهههی کنهههد قبهههر تهههو را بههها دسهههتت     

 چنهههگ آریهههد بههههه ذیهههل وحههههدت     

 وحههدتُ و وحههدتُ و وحههدت، وحههدت  
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 بسیج

 

 لشههکر مخلهه  خداسههت، بسههیج   

 ههههدفش هسهههت یهههاری اسهههالم   

 در پههههی طاعههههت ولههههی فقیههههه  

 بَهههرَد ز گمنهههامی   لهههذت او مهههی  

 در نمههههاز و عبههههادت و قههههرآن   

 روزههههها گههههرم کههههار سههههازنده  

 بههههر دلههههای خسهههته محهههروم    

 زنههدگی سههاده، زهههد و تقههوایش    

 مظهههر غیههرت و شههجاعت و صههبر  

 از بهههههرای دفههههها  ارزشهههههها    

 ههههر کجههها صهههحنه فداکاریسهههت  

 شههههدایی کهههه جنهههگ تحمیلهههی   

 در قبههههال حههههواد  و تهدیههههد   

 او گرفتههه رهههش ز مکتههب عشههق   

 از قیهههود ههههوا و نفهههس و شهههکم  

 ترسهههند  دشهههمنان از بسهههیج مهههی 

 ههههم منهههافق، گروهکهههی معتهههاد   

 آمریکا هست چون کهه ضهدّ بشهر     

 بهههههر پیکههههار خصههههم آمههههاده   

 معجههههز انقههههالب ماسههههت، بسههههیج  

 حههههافظ خههههون اولیاسههههت، بسههههیج  

 بی خبر از سهر اسهت و پاسهت، بسهیج      

  لیههک حاضههر بههه صههحنه هاسههت، بسههیج   

 بههرده سههبقت چههه پههر دعاسههت، بسههیج  

 در شههبش غههرق نالههه هاسههت، بسههیج    

 ی بخههش و هههم شفاسههت بسههیج  راحتهه 

 خهههوب مشههههور و برمالسهههت بسهههیج  

 گوئیههها کهههل خهههوب هاسهههت بسهههیج  

 همچههو سههرباز جههان فداسههت بسههیج     

 هسههت تکبیههر گههو رَساسههت بسههیج      

 داده گویههد کههه باوفهها اسههت بسههیج      

 همچههو کههوه قههوی بجهها اسههت بسههیج    

 کههه ز غیههرش بسههی جداسههت بسههیج    

 جههز خههدا خههالی و رههها اسههت بسههیج   

 ز فتنههه هاسههت بسههیج  چههون کههه اگههه   

 سههلطنت خههواه را عههزا اسههت بسههیج     

 دشهههمن سهههخت آمریکاسهههت بسهههیج  

 بههه سههراغش بههه کوچههه هاسههت بسههیج  
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 ای امههامی ببههین چههه گفتههه امههام    

 

 لشهههکر مخلههه  خداسهههت بسهههیج     

 

 

 یسواد یب

 

 بهههی سهههوادی مایهههه ننهههگ بشهههر     

 بی سهوادی خهواری اسهت و بردگهی      

 بی سهوادی ریشهه کهن کُهن از وطهن       

 بهههی سهههوادی تخهههم ههههر آلهههودگی   

 بی سوادی دشهمنی بها مهذهب اسهت      

 بههی سههوادی تهها بههود در مملکههت      

 بههی سههوادی قههرین بههدبختی اسههت     

 

 بی سهوادی سهر بهه سهر، شهر و خطهر        

 بهههی سهههوادی کهههی شهههود فرزانگهههی   

 بههی سههوادی تهها بههه کههی ای مههرد وزن   

 بههههی سههههوادی ذلههههت و بیهههههودگی  

 بی سوادی خهواری یهک مکتهب اسهت      

 خهههواب بایهههد دیهههد عهههزّ و منزلهههت   

 بهههی سهههوادی نتیجهههه اش سختیسهههت  
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 ثبت اسناد و امالک

 

 ثبههههت باشههههد دوام و اسههههتقرار 

 لیههک هههر چیههز در جهههان بیههنم   

 ثابههت و حههق و برقههرار خداسههت 

 تههو اگههر ثبههت راسههتی خههواهی    

 مهها در ایههن خانههه جملههه مهمههانیم 

 به چه خهوش گفتهه شهاعر نهامی     

 ایههن جهههان بههر مثههال مرداریسههت 

 1این مَهر او را همهی زنهد مخلهب    

 رونهههد همهههه  آخهههر االمهههر مهههی

 

 حجههههت غیههههر قابههههل انکههههار    

 هسههت بهها اضههطراب و قطههع دچههار  

 لهههیس فهههی الهههدّار غیهههرهُ دیهههار    

 دل به جز حضرتش بهه کهس مسهپار    

 بهههههههر اموالمههههههان امانتههههههدار   

 سهههههعدی مانهههههدگار در اعصهههههار 

 کَرکسهههان گهههرد او ههههزار ههههزار    

 او مَهههر ایهههن را همهههی زنهههد منقهههار 

 وز همهههه بهههاز مانهههد ایهههن مهههردار  

 

 

 

  

 

 

                                                 
1
 چنگل  
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 ه به شوراهایتوص

 

 ای کسههانی کههه اهههل شههورایید    

 اول از یههاد حههق مههدد گیریههد     

 بنههدگی از خههدا و خههدمت خلههق  

 دوم از ظهههاهر و فریهههب جههههان  

 سههههوم از دوسههههتی یکههههدیگر  

 چهارم از نظهم و طهرح و برنامهه     

 پهههنجم از ایهههن نظهههام اسهههالمی  

 ششههم از حشههر و نشههر بهها مههردم  

 هفتم از روی سهعی و جهدّ بلیهغ     

 هشههتم از زورمنههد باطههل خههواه    

 نهههم از غیههرت و جههوان مههردی   

 دههههم از بههههر پیشهههرفت بشهههر  

 اهلل  یهههازده تکیهههه کهههرده بهههر    

 سهههههههخنم از دوازده آمهههههههد  

 مههههدی فاطمهههه عزیهههز علهههی   

 سههیزده فکههر کههرده ایههن ایههام     

 چهههارده کارتهههان چنهههان باشهههد  

 آخهههرین نکتهههه از امهههامی ایهههن  

 بارالهههههها بهههههه آل پیغمبهههههر    

 چههههارده، نکتهههه را نگهههه داریهههد  

 بههههها عبهههههادت روان بیاراییهههههد  

 نیسههت بهتههر از ایههن دو، آگاهیههد    

 در حهههذر بهههوده روی گردانیهههد    

 آنچنههان گشههته گههویی یههک جانیههد  

 سهههود جوییهههد و بههههره دریابیهههد  

 پهههاس داریهههد و قهههدر بشناسهههید  

 نکنههههد هههههی  گههههاه برتابیههههد    

 زآه مظلهههوم بهههی نهههوا کاهیهههد     

 رو تههرش کهههرده، گرنهههه نادانیهههد   

 کمهههک دل شکسهههتگان باشهههید    

 د بهههها تمههههام قههههوی بپردازیهههه   

 سههرنگون جهههل و ظلههم را سههازید  

 دل بههه یههابن الحسههن فههرا خوانیههد  

 از خداونهههد مَقهههدمش خواهیهههد    

 گههذرد تهها کههه چشههم را مالیههد      

 کهههه بگوینهههد نیهههک انجامیهههد     

 گهههره از کهههار خلهههق بگشهههایید    

 که ملهک سهر بهه گویشهان سهائید       
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 بههها عنایهههات خهههویش شهههوراها  

 

 مردمههی کههن مفیههد و هههم بهها دیههد  

 

 

 جوان

 

 جوانههها، جوانههها، جهههوان ای جهههوان  

 مصههههمّم، دلیههههر و برومنههههد شههههو  

 عزیههزی، سههالمت، نشهها  و غههرور    

 به همّت بهه جهد رو بهه ورزش کنیهد      

 نماییهههههد ههههههر ورزش سهههههودمند  

 شههنا، کشههتی و کههوه رفههتن، تنههیس     

 بکوشههید و در هههر جهههت تهها مههدام    

 بکوشهههید تههها نهههام ایهههران زمهههین    

 تههو بهها ورزشههت ای جههوان دلیهههر      

 کنههد، دیههن ز نسههل جههوان  طلههب مههی 

 ولههی نکتههه ای هسههت ایههن جهها مهههم  

 کههه تههن سههاختن نیسههت تنههها مفیههد   

 گهههر ایمهههان نباشهههد تهههن زورمنهههد   

 ببههین گههرگ درنههده، ببههر و پلنههگ     

 مبههههادا شههههوی طعمههههه اعتیههههاد    

 مگههو چههون شههدم پیههر طاعههت کههنم   

 قهههوی بهههاش، شهههیرافکن و پهههر تهههوان   

 بِکَهههن کهههوه از جههها، درخهههت از میهههان  

 بههههود بسههههته بههههر ورزش باسههههتان     

 کهههه سهههخت و قهههوی گهههردد انهههدامتان  

 بهههه طهههوری کهههه گردیهههد اسهههتاد آن     

 ز هنههههدبال و فوتبههههال و دروازه بههههان   

 گرفتههههه، مههههدال آوریههههد، ارمغههههان    

 رسههههانید بههههر بههههام هفههههت آسههههمان  

 بهههههزن سهههههکّه برنهههههام ایرانیهههههان    

 زنهههد حهههرف اول بهههه کهههلّ جههههان      

 ببایهههههد توجهههههه کنهههههی ای جهههههوان  

 نیههههروی عقههههل و روان   بیفههههزا بههههه  

 مصهههیبت بهههود، بهههر خهههود و دیگهههران   

 چهههه بهههار آورد غیهههر خسهههر و زیهههان    

 گرفتهههههههار رفتهههههههار آلودگهههههههان    

 که این یک غهرور اسهت بهی شهک بهدان       



 سیدمحمدباقرامامی اهلل آیتهای  سروده                                                  دیوان محبت

97 

 

 جههوانی و پههاکی سههرافرازی اسههت     

 و تههرحم و حیهها، خلههوص   بههه علههم 

 امانههههت، عبههههادت وفهههها و صههههفا  

 نشهههههانِ طرفهههههدار راه علیسهههههت  

 چه خهوش گفهت آن پیشهوای رحیهل      

 جوانهههان بگیریهههد دسهههتی کتهههاب    

 کنهههد از خهههدا  امهههامی طلهههب مهههی  

 همههههه در کنههههار امههههام زمههههان     

 

 نمایههههههانگر خههههههوی پیغمبههههههران    

 بیههههارای خههههود را تههههو ای قهرمههههان   

 جهههوان مهههردی و فکهههر مستضهههعفان     

 همان کس کهه خهواهی تهو باشهی چنهان       

 و حسههههین زمههههان  خمینههههی عزیههههز   

 دگهههر بههها مسلسهههل ههههدف را نشهههان    

 جوانههان قههوی گشههته در جسههم و جههان    

 بپیچنههههههد طومههههههار مسههههههتکبران    

 

 

 ه به رانندگانیتوص

 

 دانههم بههرادر   ز ماشههین مههن چههه مههی   

 کههههالج و دنههههده و فرمههههان و ترمههههز 

 موتههور، صههفحه کلیههد و روغههن و بههاد   

 ز بههوقش صههور اسههرافیل بههر گههوش     

 بههههه سههههرعت تنههههدباد نوبهههههاران    

 عجههب فکههری بههه مغههز نههو  انسههان     

 چههه راحهههت زود ههههر بهههاری رسهههاند  

 بیابهههان، دشهههت و صهههحرا درنهههوردد   

 رود تههههران و مشههههد   ز تیهههران مهههی 

 همههه پههی  اسههت و مهههره، تختههه و در  

 چههرا  و بههرق و بههوق و سههیم و سههپَر  

 ز بههاک و گازوئیههل و رنههگ و زیههور   

 چهههراغش همچهههو خورشهههید منهههوّر  

 ز دودش کنههده گههردد جههان ز پیکههر    

 ده از خهههههدای حهههههی داور رسهههههی

 به مقصهد ههر کجها خهواهی ز کشهور      

 بهههههه انهههههدک مهههههدتی اهلل اکبهههههر 

 گهههههی اهههههواز و آبههههادان و بنههههدر 
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 بهههه آسهههانی بهههرد بهههاری کهههه از آن    

 کلیههههد اقتصههههاد ملههههک و ملّههههت    

 تمهههههام صهههههنعت کهههههار و ترقهههههی 

 خوش آن ماشهین کهه در وقهت سهحرها     

 خههوش آن راننههده چههون ماشههین بنالههد   

 ههههها  خههههدای آسههههمان بگویههههد ای 

 تههویی خههالق تههویی فریههادرس دوسههت  

 خهههدایا ایهههن تهههویی معبهههود مطلهههق   

 خههههدا تنهههههایی و تههههاریکی شههههب   

 خهههدا ای مهههونس شهههب زنهههده داران  

 خههدا عصههیان مههن هههر چنههد باشههد      

 خداونهههدا بهههه حهههق چهههارده نهههور     

 اگهههر ههههر چیهههز برگهههردد، نگهههردد    

 خههههدا حههههق ابوالفضههههل علمههههدار   

 خههوش آن ماشههین کههه بهها یههاد خداونههد  

 ازش را بهههه خوانهههد اوّل وقهههت   نمههه

 خداونهههدا بهههه ایهههن قشهههر فهههداکار    

 امهههامی را دعهههایی هسهههت ایهههن جههها  

 بباشههههد هههههر کجهههها راننههههدگان را   

 

 فهههرو مانهههد شهههترها اسهههب و اسهههتر 

 بهههههود ماشهههههین سهههههنگین دالور   

 زنههد بههر کاکههل جههنس ماشههین پههر     

 بهههود راننهههده اش را بههها خهههدا سَهههر  

 دلههش پرشههور باشههد دیههده اش تههر     

 زمههین ههها، بههر و بحههر و مههاه و انههور   

 بهههه کهههی رو آورم غیهههر تهههو دیگهههر  

 تههویی هههر چیههز و مههن از ذرّه کمتههر   

 تههویی همههراه مههن، مههن عبههد مضههطر   

 زنهم از خانهه ات در    شب اسهت و مهی  

 به پیش عفو تهو کهاهی اسهت یهک پهر      

 مبههههر تههههو آبههههرویم روز محشههههر  

 زمههن لطههف تههو یههک دم بنههده پههرور   

 ر حسهههین ابهههن علهههی را یهههار و یهههاو

 کنهههد راننههههده روحههههش را معطّههههر  

 نمهههازی دل نشهههین نهههاهی ز منکهههر  

 نمهها از پهههیش لطفههت را فهههزون تهههر   

 امیهههدم مسهههتجاب آیهههد در آخههههر    

 بههه سههر لطههف علههی مههوالی قنبههر     
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 نان

 

 ای تههو خبّههاز و تههو ای مشههتری بهها ایمههان      

  نان کهه یهک نعمهت حهق اسهت اگهر روزی رفهت       

 شههخ  خبههاز، بههه خههوبی عمههل آور نههان را   

 حهههقّ ایهههن رزق اساسهههی بشناسهههند همهههه    

 بهها چههه زحمههت برسههد لقمههه نههانی بههر کههف   

 ابههر و بههاد و مههه و خورشههید و فلههک درکارنههد 

 همههه از بهههر تههو سرگشههته و فرمههان بههردار     

 

 تهو تهوانی بهه جههان سهر ببههری       ههی  بهی نهان   

 کههه خههدا هههی  نخواهههد چههه کنههد، در بههه دری 

 تههها کسهههی دور نریهههزد ز سهههر بهههی خبهههری  

 تههها ز کفهههران و ز اسهههراف نیایهههد خطهههری   

 پههس بینههدیش بههه سههر، نیههک نگههر دوروبههری   

 تا تو نهانی بهه کهف آری و بهه غفلهت نخهوری       

 شههر  انصههاف نباشههد کههه تههو فرمههان نبههری    
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 آب

 

 است عجب آب خوش گوار زالل  یچه نعمت

 هزار شکر به درگاه خالق متعال  

 ور یهر آنچه هست ز انسان و دام و وحش و ط 

 ال یو خورد و خوراک و اهل و ع یز رزق و روز 

  یءٍ حیبدان که هست من الماء کلُ ش 

 ل و مثال یبد ین صنع بیتبارک اهلل از ا 

 انسان است  یهر آنچه هست در عالم برا 

 علم و کمال  یبشر شده خلقت برا یول 

 جا  یهدر رود ب یمباد قطره آب 

 که کفر نعمت حق آورد فنا و زوال  

 ن یاد آر کام خشک حسیبنوش آب و ب 

 غ، عطشان حال یغا دریکه کشته گشت در 

 ر او کد و لشیزیهزار لعنت حق بر  

 که مهر فاطمه بستند بر محمد و آل  
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 زلزله

 

 زلزلههههه یههههک آیههههت پروردگههههار 

 گویهههدت ای زاده خهههاک و زمهههین  

 عهههز و بقههها قهههدرت بهههی انتهههها     

 بنههده بههدان، هیچههی و مقهههور حههق   

 ههههی  تهههویی پهههیش خداونهههدگار   

 امهر خالیهق همهه در دسهت اوسههت      

 زلزلههه گویههد کههه بشههر ایههن چنههین   

 زلزلهههه باشهههد ز خهههدا امتحهههان     

 زلزلهههه بههها امهههر خهههدای جههههان    

 مهههردم زحمهههتکش فعهههال رشهههت   

 عضهههو عظیمهههی ز تهههن اجتمههها     

 حسهههرت انهههدوه، ههههزاران نفهههر     

 جههان زن و کههودک و پیههر و جههوان   

 مدرسههه و مسههجد و ره بههرق و آب   

 زنههههدگی و مایههههه عههههیش بشههههر  

 یک پسهری بهی پهدر و مهادر اسهت       

 چنههد نفههر رفتههه ز یههک خانههدان      

 دسههت شکسههته بههه تههو دارد دراز     

 ب بشههههنو هوشههههیار یههههعجاپههههر ز  

 معرفههههت آور بههههه جهههههان آفههههرین  

 خهههاص خهههدا باشهههد و غیهههرش فنههها  

 آن کههه تههو را سههاخت ز جزئههی علههق    

 در برآرنهههههههده لیهههههههل و نههههههههار  

 آنچهههههه ارادت بنمایهههههد نکوسهههههت  

 خهههتم شهههود کهههار زمهههان و زمهههین     

 تههها چهههه کنهههد نهههو  بشهههر در میهههان  

 داده بههه گههیالن و بههه زنجههان تکههان      

 رفههههت  همههههره زنجههههانی وارسههههته  

 کنههههده شههههده دسههههتخوش انقطهههها   

 طعمهههه ایهههن زلزلهههه شهههد در سهههحر   

 رفهههت بهههه حلقهههوم فنههها ناگههههان      

 خانههههه و کاشههههانه مههههردم خههههراب   

 رفتهههه دگهههر نیسهههت از اینهههها خبهههر    

 تههازه عروسههی شههده بههی همسههر اسههت  

 سهههم بههه جهها مانههده فغههان االمههان       

 دیهههده مجهههروح سهههویت کهههرده بهههاز  
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 ن زمههین هههم وطههن ای سههاکن ایههرا  

 وقهههت فهههداکاری و ایثهههار توسهههت  

 کافر و بی دیهن و عهدو کهرده رحهم      

 شهههکر توانمنهههدی و مهههال و منهههال  

 یهههاری دلسهههوخته اسهههت و یتهههیم   

 ال نمانهههد بهههه کسهههی بههها تهههالش   

 رحمهههت حهههق بهههاد بهههه قربانیهههان  

 آخههر خههرداد پههس از یههک هههزار     

 بههار خههدا حههق حسههین و حسههن     

 لطههف امههامی کههن و مههردم مههدام     

 

 خیههههز بکههههن یههههاری مستضههههعفین   

 وقهت کمههک یههاری و دیهدار تههو اسههت    

 هههم وطههنم خههود بنههه مههرحم بههه زخههم  

 داشههههتن عههههزّت و اهههههل و عیههههال   

 آن کههه شههده از غههم و محنههت دو نههیم   

 تا به کف ات هسهت جهوان مهرد بهاش      

 صهههبر و شهههفا لطهههف کنهههد زنهههدگان  

 سیصههد و شصههت و نههه شمسههی نگههار   

 حفههظ کههن ایههن مملکههت و مههرد و زن   

 مهههام تههها بشهههود کهههار بهههه نیکهههی ت   
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 ید گرفتگیخورش

 

 شهههمس و قمهههر آیهههت پروردگهههار  

 گفتههه هههر شههمس و قمههر، ذرّه ایههن   

 داد زنهههد شهههمس، مهههن و هسهههتیم  

 هسهههت ز خلّهههاق علهههی عظهههیم     

 مهها همههه در ایههن فلههک و ایههن قضهها  

 گههر کههه بگیههرد ز مههن او آفتههاب      

 سُههخره او هسههتم از مههن بههه دور     

 وقههت گههرفتن، مههن خورشههید و مههاه  

 یهههوم یفهههر، یهههوم یعههه ، یهههوم ال  

 یههوم سههماء مُهههل، جبههال کعهههن      

 یههههوم تَجِههههد نفسُههههک اعمالههههها   

 یههههوم یههههردّون الههههی اهلل حههههق   

 یههههوم ثقیلیسههههت تههههرازو بکههههار  

 بهههار خهههدایا سهههر پهههاک حسهههین   

 پههرورده ای  بهها کرمههت خلههق، تههو   

  سههال شههده سیصههد و هفتههاد و هشههت  

 بیسههت ز مههرداد و کسههوف تمههام     

 بههههر رم زیبههههای محمههههد درود    

 

 هههر دو پدیههد آمههده از کردگههار     

 هسههههتی مهههها داده خداونههههدگار  

 بهها همههه سههنگینی و نههور و، مَههدار   

 صههاحب پرقههدرت لیههل و نهههار     

 چههاکر حقّههیم و بسههی خاکسههار     

 اوست خهدای مهن و فرمهان گهذار      

 حالههت سههرپیچی و خُلههف و فَههراز  

 بههههر قیامهههت عَلَمهههی آشهههکار     

 قارعههههههةة، حاقههههههةة، انقطههههههار  

 ُرزّت النّهههههار لقهههههومٍ شهههههرار    

 مههن خیههرٍ او شههرٍ حههذار حههذار     

 آه لههههه تُهتَههههک فیههههه الس ههههتار   

 کههار کههن و کههار کههن، کههار، کههار    

 مغفههرت آور کههه تههویی بردبههار     

  قطع نکهن لطهف بهه هشهت و چههار      

 ی یههک هههزار شمسههی هجههری ز پهه 

 بنههههده امههههامی بنمایههههد نثههههار   

 هههر نفسههی یههک عههدد بههی شههمار   
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 اتیرباع
 

 به مادرت زهرا یز فاطمه مهدیعز

 تو دل تاب انتظار ندارد یا فدایب

 ر سم مرکب ستم له شدیجهان به ز

 تو اعتبار ندارد یبه حق قسم که جهان ب

*** 

 غمبر خاتم زهرا استیچشم پ

 محور خلقت عالم زهرا است

 فاطمه دائم دارد یمهد

 ن مباهات که مامم زهرا استیا

*** 

 الد کوثر است و جهان روشن از بتولیم

 مقدم آن بضعة الرَسول یعالم فدا

 ها به ما کندیک نگاه ام ابیگر 

 م ما قبولیبه به چه افتخار که هست

*** 

 البالغه زانو زنا به خدمت نهج یب

 که داده محرم پروردگار دادِ سخن
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 مان به نزد او طفلندیکه جمله حک یعل

 ما روشن ینموده راه سعادت برا

*** 

 ک عمری ینیعالمه فرزانه ام

 رمؤمنان خدمت کردیدر راه ام

 دانشیر جاویمجموعه الغد

 ک امّت کردیکه  یست گمان بریکار

*** 

 رضاستنِ یسلطان د ین بارگاه قدسیا

 استیکز منزلت بلندتر از عرش کبر

 ن مزارین به شهپر خود گرد ایروح االم

 دگان دواستید کدام گَرد که بر دیرو

*** 

 نِ رضاستین بارگاه بقعه سلطان دیا

 است یو زاده زهرا و مرتض یسبط نب

 ن در استیا ید خلق جهان سویچشم ام

 تش همه دردها دواستیک عنایبا 

*** 

 بانوان یاعال یالگوست ینب زنیز

 انیمان و حق و عزّت و عفّت از او عیا

 ست فاطمه نازد به او چنانیب علیز
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 ن آنین و حسینب است حسیکه ز ییگو

*** 

 نب است و معجز پروردگاریز

 ادگاریاز بتول و شاه مردان 

 ن روزگاریزن مگو مرد آفر

 ن را ماندگارینش کرده دیا حسی

*** 

 مه شبیامام کاظم، اندر ن

 ر غل با حالت تبیبه زندان ز

 م داشت با خالق چه بر لبیبگو

 ا ربی یخلصن یدیس یاله

*** 

 رفت ینیاگر که روح خدا حضرت خم

 ن حقش هستیجانش یامام، خامنه ا

 امر جهان ی، ولیحضرت مهد یز سو

 کدستی یف رهبریام کرده به تکلیق

*** 

 هیفق یعادل و ول یامام خامنه ا

 هیو پاک و نب ریو دل یو نسل عل یعل

 اسالم ییمح یکتایبه حق که وار  

 هیر و شبیاست و خصالش به او نظ ینیخم
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*** 

 نون نماز نعمت حق را شماره کن

 اد کن و فکر چاره کنیمش ز مرگ یم

 کاش را چه سود یباشد الف اشاره که ا

 اور و رحمت نظاره کنیزا، زاد را ب

*** 

 فحشا و منکر است ینون نماز ناه

 سّر استیمراد و مقصدت از حق ممش یم

 آنگه الف زامربه معروف دم زند

 ر خدا بسته بهتر استیزا را زبان غ

*** 

 مان و رشادت و توان استیا

 ت آمدیارتش که د  رع

 ن شوق شهادت است لِلّهیش

 ت آمدین فوق هر آن مزیکا

*** 

 ا از صفایست دن یشما خال یبایز یرو یب

 ید  ماسودار شما خَم گشته قیاز هجر د

 آمد به سر هنگام رنج و ابتال می کاش یا

 از خفا یخود خارج نمود یمایرخسار مَه س

*** 
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 ون فراز پرده برآور سریمهر هما یا

 ن پریخفاش دهد جوالن، بشکسته ز شاه

 گریابن الحسنا دی یمپسند به ما خوار

 تر یدر راه شما باشد چشمان امام

*** 

 یر سوادآموزیدر نهضت پر خ

 یبه صد دلسوز یقرائت یآقا

 امام امت منصوب یباشد ز سو

 یران روزیتا مدرسه سازد همه ا

*** 

 ن جایا به مجلس مظلوم کربال کایب

 درد، شفا یسعادت است و شفاعت برا

 ن جایا ایمت به هزاران ادب بیبگو

 است با زهرا یچرا مقابل در مرتض

*** 

 معلم نکو، مه تابان یا

 است بدانیشغل تو شغل انب

 نیهمه هستند معترف بر ا

 کز معلم، بشر شود انسان
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و  دوستان در وصف و تجلیل از اساتید و اشعار و قصائد

 مقامات شاخص
 رحمت اهلل علیه سوگ امام

 بیهها بههه سههوگ خمینههی نشسههته گریههه کنههیم      

 بیههههاد روح خههههدا نائههههب امههههام زمههههان     

 بیهههها کههههه سههههر بههههدهیم آه، آه و واویههههال   

 هههیم  بیهها کههه عههرض تسههلی امههام عصههر د      

 بیهها کههه یههاد از آن رشههد و قاطعیههت و زهههد     

 هههها  از آن تواضهههع و تبلیهههغ، عهههزم و هیبهههت 

 از آن صهههالبت و نطهههق و بیهههان روح افهههزا    

 از آن تجسههههم ایمههههان، والیههههت و تقههههوی   

 از آن مواضهههههع جهههههدّی علیهههههه اسهههههتکبار 

 از آن کههه دیههن و سیاسههت بههه همههره دیگههر     

 ههههای عاشهههورا   بیههها کهههه یهههاد از آن گریهههه  

 بیهها کههه یههاد از آن نیمههه شههب بههه بیمههاری       

 امههههام، امههههام حسههههینی قیههههام فرمههههودی    

 امهههام محهههو، خهههدا بهههودی و بهههه جهههز اهلل    

 بههود امههام شههخ  شههما مههن نبههود مهها مههی     

 امهههام پشهههت اَبَهههر ظالمهههان ز تهههو لرزیهههد    

 

 جههههان ز آتهههش حسهههرت دچهههار شهههعله کنهههیم 

 دو چشههم زیههن غههم عظمههی بههرون ز حلقههه کنههیم  

 دسهههته کنهههیم  بهههرای سهههینه زدن جمهههع، دسهههته

 از او تمنههههی امههههر ظهههههور و جلههههوه کنههههیم   

 خلهههوص و معرفهههت و پنهههدها و جذبهههه کنهههیم  

 عقهههل خیهههره کنهههیم   از آن درایهههت و اندیشهههه، 

 حمهههایتش زدل و جهههان زقهههدس و کعبهههه کنهههیم 

 وزان مههههدافع اسههههالم نقههههل قصههههه کنههههیم    

 وزان شکسهههت اجانهههب دچهههار لهههرزه کنهههیم     

 بنههها نههههاده شهههده یهههاد، دفعهههه دفعهههه کنهههیم     

 ه شههههیدان حسهههین تشهههنه کنهههیم   بهههرای شههها 

 نمههاز و ذکههر و دعههایش بههه حههالِ خسههته کنههیم    

 کههه تهها همیشههه سههتم را بههه زیههر چکمههه کنههیم     

 نخواسههتی، احههدی را خضههو  و سههجده کنههیم     

 پس از تهو مها دگهر از خهویش فهرض مهرده کنهیم       

 بیههها کهههه بهههاز زایشهههان کمهههر شکسهههته کنهههیم  
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 امهههام سهههینه سهههپر بههههر ههههر بهههال کهههردی     

 امهههام لطهههف وسهههیع عمهههیم حهههق بهههودی    

 امهههام، تهههو پهههدر خیرخهههواه بهههودی ههههان    

 امهههام ای همهههه خهههوبی، شهههرافت و عهههزت   

 امههههام یههههاور مستضههههعفان، کجهههها رفتههههی  

 نهههزاد مهههادر گینهههی چهههو او نهههزاد، نهههزاد     

 از او نظههام نههه شههرقی نههه غربههی اسههت بههدان   

 امیهههد بخهههش و هویهههت دهنهههده غیرتمنهههد   

 علیهههههه کفهههههر و نفهههههاق،تَحجّر، اسهههههتبداد 

 هههها  علیهههه مهههرتجعین، صهیونیسهههم و شهههیطان

 چنههان بههه جنههگ سههتم فقههر و جهههل برخیههزیم  

 پیههام او بجههز از دیههن و حههقّ و قههرآن نیسههت   

 امههام، زنهههده و جاویههد هسهههت پههیش خهههدا    

 زمهههین قبهههر تهههو، مغبهههون نمهههود امّهههت را    

 درود و رحمههت حههق بههر روان پههاکش بههاد     

 هههزار و چهارصههد و نُههه بههه سههلخ شههوِّالش    

 ، ولههی خههدایش هسههت خمینههی رفههت امههامی 

 

 سهپاس، ایههن همههه زحمهت چگونههه هدیههه کنههیم   

 چگونههه صههبر بههر ایههن لطههفِ دسههت رفتههه کنههیم 

 چگونههه دل ز تههو بههر کَنههده فکههر رسههته کنههیم    

 چگونهههه دا  غمهههت را بهههه دل سهههپرده کنهههیم  

 بیههها بیههها کهههه چسهههان مههها میهههان فتنهههه کنهههیم 

 گههواه سههیره و تههاریخ کههو کههه قبضههه کنههیم       

 ویش بسههته کنههیم بههر ایههن نظههام همههه هَههم  خهه  

 مههدام گفههت کههه بایههد بههه خههویش تکیههه کنههیم   

 بههه طههور متحّههد و بههی درنههگ حملههه کنههیم      

 مجههال سههخت بگیههریم، تنههگ عرصههه کنههیم      

 کههه تهها بههرای ابههد، قلههعِ اصههل فتنههه کنههیم        

 بیهها بیهها بههه همههین نکتههه مهها بسههنده کنههیم        

 قسههم بههه حههق خمینههی رهههش بههه ذمّههه کنههیم    

  در ایهههن معاملهههه آخهههر چگونهههه سههههله کنهههیم

 کجهها شههود کههه فرامههوش، امههام، لحظههه کنههیم     

 بههزرگ رحلههت او را بههه وقههت ضههبطه کنههیم    

 بیههها طریهههق خهههدا را همیشهههه زنهههده کنهههیم   
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 شهید مظلوم دکتر بهشتی

 

 بهشههههتی امّتههههی آگههههاه و نسههههتوه  

 یکی بود و چه یهک بهی مثهل و همتها      

 شهههجا  و نابغهههه طهههراح و هوشهههیار  

 مههدیریت، سیاسههت، نظههم و ترتیههب    

 تواضع، بها صهراحت، حُسهن برخهورد      

 بهههه علهههم روز و اسهههالمی مسهههلّط    

 زبههان دان، فیلسههوف و عههارف آمههد    

 جلههوتر از زمههان، دوران خههود بههود     

 هههههای باطههههل  طرفههههداران مکتههههب 

 چنهههان افشهههاگری از ناکسهههان کهههرد  

 بهشهههتی هسهههت آن نفهههس زکیهههه    

 یکههی صههالح عظههیم القههدر و الجههاه     

 زعهههیم و قاعهههد و رهبهههر بهههه امهههت  

 بهشهههتی را یکهههی امهههت لقهههب داد    

 

 مقههاوم پههر صههالبت سههخت چههون کههوه  

 بهههه ابعهههادش ندیهههدم ههههی  کهههس را  

 رشههید و مکتبههی، شههیرین بههه گفتههار     

 وقهههار و هیبهههت و ایمهههان و تههههذیب   

 شههعارش بههود شههاهد پیههر و هههر خههرد   

 ُبدی دانها بهه ههر مکتهب بهه ههر خهط         

 زِ اَقهههر آن جملگهههی برتهههر سهههرآمد     

 یش افهههزود همهههین بهههر اعتبهههارش بههه 

 همههه مغلههوب نههزدش مانههده عاطههل     

 کههه گردیدنههد یههک جهها جملگههی طههرد   

 بهههه نطهههق معتبهههر نههه ّ رسهههیده      

 بسهههوزد بهههر سهههر هفتهههاد همهههراه      

 خمینهههی سهههایه حهههق ظهههل رحمهههت   

 دگهههر خهههار دو چشهههم اههههل بیهههداد   
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 درودت ای بهشهههههتی، یهههههاور حهههههق 

 بههه صههد لعنههت غضههب مههیخوذ دارش   

 تههو رفتههی زنههده تههر گشههتی بهشههتی      

 دریغههها زیسهههتی مجههههول و مظلهههوم    

 پس از آن گه، کهه جها رضهوان گرفتهی      

 بلهههههی بایهههههد بیایهههههد قرنههههههایی   

 

 زحههق خواهههان و اَلّههه حههی مطلههق     

 خههدایا هههر کههه بِگههرفتش بههه آتههش    

 ببهههین ایهههران شهههده ایهههران بهشهههتی  

 تهوم  چو جهدّت مرتضهی مسهتور و مک    

 همههه جویهها شههده پههس کههو بهشههتی    

 جههههان زایهههد بهشهههتی ای امهههامی    
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 ریاست جمهور رجائی شهید محمدعلی

 

 رجهههائی مهههومن بهههی ادّعههها بهههود    

 بههههه ذرّات وجههههودش عبههههد داور   

 بسهههیجی، مکتبهههی، نسهههتوه عهههارف   

 بهههه جهههان و دل مطیهههع امهههر رهبهههر  

 شب و روزش بهه کهار خلهق مشهغول     

 همههههان ایههههام کوتههههاه ریاسههههت    

 ز طهههاغوت و بنهههی صهههدر منهههافق   

 دریغههها سهههوخت آن فرزنهههد قهههرآن   

 نخواههههد رفهههت یهههاد او ز جانهههها    

 بگههویم بههاهنر هههم ایههن چنههین بههود    

 چهههه دانشهههمند و پرکهههار و مجاههههد  

 

 یکههههی از اولیههههاء کبریهههها بههههود     

 پههر از ایمههان و تههدبیر و حیهها بههود     

 معلهههم کهههاردان و بههها صهههفا بهههود    

 بهههه مهههردم خهههادمی درد آشهههنا بهههود 

 ر قشههر بههی نههوا بههود   دلههش در فکهه 

 نشههههانی از علههههی مرتضههههی بههههود 

 دچهههار ظلهههم و بیهههداد و جفههها بهههود 

 به جرم این کهه مهردی دیهن گهرا بهود      

 نمیهههرد آن چهههه در یهههاد خهههدا بهههود 

 کهههه از غیهههر عبودیهههت رهههها بهههود   

 بههه راه و عاقبههت همچههون رجهها بههود  
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 مطهری شهید استاد مرتضی

 
 مطههههری کهههه بهههه حهههق آیهههت الههههی بهههود      

 بههه زهههد و علههم و فضههیلت، شهههامت و تقههوی     

 تمههههام عمههههر بههههه تبیههههین موضههههع اسههههالم   

 بههه ذوالفقههار، بیههانش بههه شههرق و غههرب بتاخههت    

 درود بهههاد بهههه اسهههمش کهههه مرتضهههی باشهههد     

 برفهههت حاصهههل یهههک عمهههر از امهههام عزیهههز      

 

 فرشههته خههویی و زیبهها گُلههی چههه مههاهی بههود   

 بهها چههه جایگههاهی بههود     نمونههه ای ز همههه  

 قبههال کههاهی بههود   علیههه کفههر چههو کههوهی،   

 همیشههه دشههمن بیههداد و هههر تبههاهی بههود       

 ههای شهبش آن کهه بها چهه آههی بهود         به نالهه  

 بههه مههرگ او چههو بههراهش همیشههه راهههی بههود  
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 (تیران)امامزاده احمد حنفی 

 
 بیهها کههه نههور خداونههد منجلههی اینجاسههت     

 امههههههامزاده حههههههق و الزم التعظههههههیم     

 جنهههاب حضهههرت احمهههد نبیهههره حنفهههی    

 عموحسههین و حسههن بههاز حضههرت عبههاس   

 گوینههد  تمههام مههردم مهها گفتههه انههد و مههی     

 کتابخانهههههه عالمهههههه مرعشهههههی گویهههههد  

 چهههه شهههاهدی زکرامهههات ظهههاهری بهتهههر   

 بهههرای ذکهههر و دعههها و مراسهههم دینهههی      

 نمهههاز جمعهههه و مهههاه مبهههارک و احیهههاء     

 و نجههف اگههر هسههتی    بههه شههوق کههرببال   

 بیههها بهههرادر و خهههواهر اگهههر گرفتهههاری      

 گرفتههه انههد بسههی حاجههت و مهههم و دواء     

 بههه صههبح و شههام کنههد فخههر مههردم تیههران     

 امیهههد آن کهههه امهههامی بحشهههر، همسهههایه   

  

 سههههرور سههههینه موالیمههههان علههههی اینجاسههههت  

 حفّههی و طههاهر و داعههی چههو مرسههلی اینجاسههت    

 ت شهههید غرقههه بههه خههون اللههه هیکلههی اینجاسهه    

 عزیهههز عمهههه خهههود زینهههب علهههی اینجاسهههت    

 بهههه اتفهههاق همهههین مهههدرکی جلهههی اینجاسهههت   

 کهههه احمهههد حنفهههی مرقهههدش بلهههی اینجاسهههت   

 اینجاسههت  1کنههدت یکههی مههؤملی  کههه فههاش مههی  

 اینجاسههههت  0چههههه جایگههههاه تقههههرب تههههذللی 

 پهههس از بهشهههت بدانیهههد مهههدخلی اینجاسهههت    

 بیهها بیهها کههه از آن دسههته گههل، گلههی اینجاسههت      

 ر آن سههخت و مشههکلی اینجاسههت کههه راه حههل ههه 

 نیازمنههههد بههههه نقههههل مفصههههلی اینجاسههههت      

 خهههدای شهههکر کهههه جهههای توسّهههلی اینجاسهههت   

 امههههام زاده بگویههههد بیهههها علههههی اینجاسههههت    

 

                                                 
1
 مورد آرزو  
2
 خضوع و خشوع  
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 آیت اهلل نوری همدانی و ورودشان به مدرسه صدر اصفهان 

 

 روح آمده، گل آمده، عطرِ عنبر آمده 

 از قم سماء فقه، مَه انور آمده  

 به به چه رونقی چه صفایی چه جوششی  

 در پایگاه پیشوای ششم، جعفر آمده  

 گویی چرا چنین شده، گویم بشارتت   

 از جانب ولی خدا افسر آمده  

 یک مرجع مجرّب و یک آیت بزرگ  

 نوری صدیق خامنه ای رهبر آمده  

 مسندنشین شر  مقدس درودتان  

 بر عالمان جناب شما زیور آمده  

 دین، چرا  هدایت، دلیل خیر  1ای حِصن 

 فضلت به خَلق همچو نبی برتر آمده  

 شیخ الرئیس از همدان افتخار شد  

 وری بر او و بر همگان مفخر آمده  

 نازد به خویش مدرسه صدر اصفهان  

 چون بیندت به کرسی درسش برآمده  

 درسی عمیق گویدت از خمس و از نَهَج  

                                                 
1
 قلعه  
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 سخنان کمتر آمده آن سان که این چنین  

 بسیاری تَتبع اعجاب، آفرین  

 گوید، صدآفرین که چه از مادر آمده  

 استاد، اجر و مزد شما با خدایتان  

 گو یار خویش را به یقین یاور آمده  

 گر لطف کرده، رحل اقامت بیفکنی  

 بار دگر مُجدّد و احیاگر آمده  

 اینک سؤال و خواهش ما ماندن شماست  

 در حق کیست آیه التنهر آمده  

 دیروز اصفهان قم امروز بوده است  

 شاهد قبور این همه دانشور آمده  

 دیروز اصفهان و نجف در برابری  

 امروز افتاده چون نجف اطهر آمده  

 حیف است شهر علم و شهادت والی آل  

 کم بهره از وجود شما سرور آمده  

 حاکیست ز اشتیاق همه سوی حضرتت  

 ذکر لطیفه ای که مرا خاطر آمده  

 ما را ببر به خانه خود یا که خود بیا  

 با ما به خانه مان که تحمّل سرآمده  

 حق اجرتان دهد متشکّر ز لطفتان  

 الحق زبان الکن من اقصر آمده  
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 روی به حریم ائمه، قم  اکنون که می 

 ی دیگر آمده  باز آی زود تا سنه 

 ی و دوستان باشی شما و بنده امام 

 تا بنگریم مهدی پیغمبر آمده  
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 مکارم شیرازی مقام شامخ

 

 شهههکر نمهههاییم از خهههدای مکهههارم  

 نابغههه عصههر و کههم نظیههر زمانههه      

 یع خطّههه شههیراز و قههم، جهههان تشهه   

 شهر صهفاهان کنهد بهه سهائر بُلهدان       

 حههوزه علمیههه را نصههیب بزرگیسههت  

 خههدمت شههایان شههده بههدین محمههد  

 بِهههین تفاسهههیر بهههین نمونهههه بیامهههد  

 قشههر محصههل سههزد کههه یههاد بگیههرد  

 جهههای تشهههکر زآیتهههین گرانقهههدر   

 بهههاز تشهههکر ز رهبهههران جماعهههت   

 ما که از او دل نمهی کنهیم چسهان شهد      

  دسهت خداونهد یهاورت بهه همهه عمهر       

 مدرسههه صههدر و حههوزه کهههنش را    

 بههاز بیهها شهههر اصههفهان کههه امههامی    

 

 آیههههت عظمههههای آشههههنای مکههههارم     

 چهههههره معههههروف پربَهههههای مکههههارم   

 جملههههه بنازنههههد، از بههههرای مکههههارم    

 فخر که چهون گشهته جهای پهای مکهارم       

 پیهههر و اندیشهههه، عقهههل و رای مکهههارم   

 بههها قلهههم و گفتهههه رسهههای مکهههارم      

 آنچهههه شهههده حاصهههل عَنهههای مکهههارم   

 جهههدّ و ور  نظهههم ره گشهههای مکهههارم   

 صههادقی و صههافی هههم صههدای مکههارم     

 مکههارم موجههب ایههن مجلههس و لقههای    

 گشههته ز مهها قلههب بهها صههفای مکههارم      

 بهههاد شهههکوه آفهههرین لهههوای مکهههارم     

 رود وفهههای مکهههارم   یهههاد، کجههها مهههی  

 کنههد، دعههای مکههارم   از دل و جههان مههی  
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 رحمت اهلل علیه آیت اهلل خزعلی شامخ مقام

 

 ای آیههههت الهههههی نسههههتوه خزعلههههی   

 ای مخلهه  صههریح، غیههور و تالشههگر     

 ای حهههافظ و مبلهههغ قهههرآن مبارکهههت     

 گههویم اگههر امههام بههود مثههل مرتضههی       

 آن مههرد حههق امههام بههود، حضههرت شههما   

 هر عالمی گلی است بهه عهالم ولهی شهما      

 از سهههنگر عظهههیم نگهبهههان بیهههان کنهههی  

 کشهد بهه نیسهت     بُرّا کالم منطقهی ات مهی   

 ای والههد شهههید کههه گفتههی بههرای مههن     

 ک دوره سههال هههر نفههری دارد انتظههار  یهه 

 امیههد آن کههه بههاز بیههایی بههه اصههفهان       

 ایهههن مهههردم نجیهههب فهههداکار باوفههها     

 شههعر مههن و مقههام منیههع شههما کجهها       

 یارب بهه حهق حضهرت مههدی نگاههدار      

  

 وی نهههامور فقیهههه تجسّهههم ز مهههذهبی    

 هههم بههازوی امههامی و هههم یههار ملّتههی      

 ایههن افتخههار و عههزّت و واال و سههروری    

 خدمتش جنهاب شهما همچهو اشهتری     در  

 ههههای آههههن اطهههراف رهبهههری  آن پهههاره 

 ارزنههده عطههر خههال  گلهههای صههدپری    

 اسههالم نههاب شههر  حنیههف محمههدی      

 هر یاوه گهوی ههرزه زبهان، ههر جُعَلنَقهی       

 پیههراهن شهههید بههه از عههیش او بسههی      

 تهها بشههنود ز شههخ  شههما چنههد منبههری  

 شههههر شههههیدپرور علّامهههه مجلسهههی     

 بهه حهق جیهد از ردی     دهنهد  تشخی  می 

 مههوری بِبُههرد، ران ملههخ نههزد حشههمتی     

 بههر مهها تمههام نعمههت عظمههی خزعلههی     
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 رحمت اهلل علیه غم از دست دادن استاد مجرب آیت اهلل فیاض

 

 دریغ و آه، چسان درد دل کنم اظهار 

 کجا روم چه کنم در کدام شهر و دیار 

 چنان در نظرم روزگار تاریک است 

 که گشته روز به چشمم سیاه چون شب تار 

 چه اسوه ای چه عزیزی چه گوهری نایاب 

 که رفت از کفم، ای دیده خون ببار، ببار 

 ز فقد آیت فیاض کو چراغم بود 

 معلمم، پدرم، رهبرم، مرا غمخوار 

 خورم دریغ و دو صد حیف و صدهزار افسوس 

 راغش شدم اسیر و دچار که ناگهان به ف

 به علم و فقه ودرایت، نهایت تحقیق 

 چه جایگاه عظیمی که داشت، بی گفتار 

 حکیم و عارف و حلّال مشکالت علوم 

 روان علوم ز شخصش چو آب از کُهسار 

 به جودت نظر و حفظ وانتقال سریع 

 یکاد زیت یضی، قبل آن تمس اُلنّار 

 ز بُعد عفت و تقوا، خلوص و یاد خدا 

 یقین وصبر و توکل، قناعت و ایثار 

 سخاوتش، ادبش، هیبتش، مناعت طبع 
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 زبان زد است بر این امر، متفق انظار 

 اسیر حرص و هوا هرگز او نشد هرگز 

 کجا فریب خورد مرد عاقل و هوشیار 

 تجسمی ز دیانت، کمال و عرفان بود 

 عترت اطهار نمونه ای از امامان و 

 چه دلنشین سخنش بود، با نفوذ و اثر 

 به وقت موعظه کردن چو حیدر کرّار 

 چه چهره ملکوتی، قیافه ای جذّاب 

 که یادآور حق بود، یا اولی االبصار 

 رهش اطاعت و تقوا، خالصه حفظ حدود 

 کالم او همه مشحون ز آیه و اخبار 

 کرد  نماز را به خشوعی چنان ادا می

 که گوئیا شده از آنچه غیر حق بیزار 

 به گاه امر به معروف و نهی از منکر 

 صریح بود و مصمّم، دلیر و با اصرار 

 لرزید  بپای منبر شاه شهید می

 ها بسیار  عجیب شانه او داشت گریه

 چه قدر حامی مستضعفان، یتیمان بود 

 چنان که داشت به سید ارادت سرشار 

 ه جان امام چه قدر کرد سفارش دعا ب

 که هست یاور حق بی هراس از کفّار 
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 همیشه گفت که رهبر کنار قبر علی 

 گرفته حاجت و غالب شود بر استکبار 

 خدای صبر عنایت کند به فرزندان 

 شوند مثل پدر از اکابر و ابرار 

 امام عصر تسلّی دهم به صد اکرام 

 عزیز خادمتان رفت سوی دار قرار 

 ینُه کُنَد خدای واحد فیاضّ جل ش

 نثار آیت فیاض، فی  خود هر بار 

 چو شصت و شش ز پی یکهزار و سیصد شد 

 بیافت احمد فیاض صدر جنّت بار 

 ز خاطرت نرود ای امامی از استاد 

 که کار از عمل آید فقط نه از گفتار 
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 رحمت اهلل علیه آیت اهلل صادقی مقام شامخ

 

 امههان، افغههان کههه اسههتاد از جهههان رفههت     

 دریغههها صداسهههف، افسهههوس و حسهههرت   

 فقیههههههه جههههههامع وارسههههههته، آگههههههاه  

 سهههههمّی احمهههههد مرسهههههل محمهههههد    

 جنهههههاب آیهههههت الّهههههه صهههههادقی را    

 بهههه علهههم و اجتههههاد و فههههم و تحقیهههق    

 بهههه قههههولش اجتهههههاد از کنههههدن چههههاه   

 ولههههی او در جههههوانی مجتهههههد شههههد     

 بهههه اسهههتعداد و جهههدّ، بیهههداری شهههب     

 چهههههه تیلیفهههههات گونهههههاگون، نهههههافع   

 کافی حهههلّ مطلهههب  بهههه وقهههت موشههه   

 بیهههان گهههرم و رسههها، شهههیرینُ و جهههذّاب   

 چههههو شههههیری وارد میههههدان تههههدریس    

 بههه زهههد و خلههق و اخههالص وعبههادت      

 نظافهههت، نظهههم و عِطهههر و حفهههظ آداب    

 چههو صههحبت داشههت او، از درس اخههالق    

 بهههههه پهههههای منبهههههر شهههههاه شههههههیدان  

 خوانههد  چههو عاشههورا بههه پشههت بههام مههی    

 کنههههههههار شههههههههیعیان آل اطهههههههههار   

 د و شههههههههادات ائمهههههههه  در اعیههههههها 

 درخشهههان مههههر شههههر اصهههفهان رفهههت    

 غههم آمههد، شههادکامی قههد کمههان رفههت       

 محقههق، سههخت کوشههی، مهربههان رفههت      

 علههههی آن پیشههههوای مؤمنههههان رفههههت     

 چسهههان گهههویم کهههه آن دُرّ گهههران رفهههت  

 مصههههمّم، فحلههههی از نههههام آوران رفههههت  

 بههه مژگههان، سههختر تههاب و تههوان رفههت      

 مسهههلّم، گشهههت، ههههم تههها اوج آن رفهههت  

 ره صهههد سهههاله را کوتهههه زمهههان رفهههت    

 نوشههههته بهههههر رشههههد عالمههههان رفههههت  

 چه گهویم مهن چهه فهردی نکتهه دان رفهت        

 بهههه همهههراه وقهههاری کهههم نشهههان رفهههت   

 و آرام و روان رفههههت  مسههههلّط گفههههت  

 خالصهههه بههها صهههفات صهههادقان رفهههت     

 از اول داشهههت تههها آخهههر بَهههران رفهههت     

 همهههه دیدنهههد اشهههک از دیهههدگان رفهههت   

 دل از کههف داده اشههکش بهها فغههان رفههت     

 همهههان جههها کهههربال دل همزمهههان رفهههت   

 چنههان گههوئی کههه چههون پروانگههان رفههت    

 عمهههل بهههر مقتضهههای ایهههن و آن رفهههت    
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 بههه دسههتورش صههد و ده تههن ز طههالب      

 بهههههه تعظهههههیم و ادب نهههههام بزرگهههههان  

 ز جهههان خدمتگهههذار علهههم ودیهههن بهههود   

 بهههههرای انقهههههالب از سهههههوی ایشهههههان  

 بههههرای جههههذب و تشههههویق محصّههههل    

 نگهههههر تاسهههههیس خیهههههر، صهههههادقیه    

 ز صههههبر و شههههکر ایههههن ایههههوب دوران  

 بهههههه منظهههههور تفقهههههد، روح بخشهههههی  

 بهههه دوشهههش بهههود سهههنگین بهههار حهههوزه  

 تسههههههلّی بههههههر ولههههههی اهلل اعظههههههم   

 بهههه رهبهههر، حهههوزه هههها، آیهههات اعهههالم   

 امهههههامی آیهههههت الّهههههه صهههههادقی را     

 ههههزار و چههههار صهههد، هفهههده ز هجهههرت  

 

  بهههرای مولهههد صهههاحب زمهههان رفهههت     

 میهههان گفتهههه ههههایش بهههر زبهههان رفهههت    

 هههم اکنههون خههادمی از مخلصههان رفههت      

 گروهههههی روزههههها از واعظههههان رفههههت   

 سههرا  هههر کسههی دعههوت کنههان رفههت       

 مسهههاجد را کهههه از ایهههن جهههاودان رفهههت  

 شههههکیبایی ز دسههههت صههههابران رفههههت   

 بهههه دیهههدار تههههی دسهههتان نههههان رفهههت   

 کنههههون افکنههههد، آن بههههارگران رفههههت    

 کههههه او را افسههههری از افسههههران رفههههت  

 کهههه بهههازویی قهههوی از بهههازوان رفهههت     

 ز کهههف داد اصهههفهان از دل فغهههان رفهههت  

 ربیههع دو، چههو بیسههت آمههده، چنههان رفههت   
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 رحمت اهلل علیه ان آیت اهلل صافیهرئیس حوزه اصف مقام شامخ

 
 کجاسهههت نائهههب حُجّهههتِ جنهههاب آیهههت صهههافی 

 کجاسهههت مرجهههع تقلیهههد کهههوه وزن متانهههت      

 کجاسههت مدرسههه صههدر، آن فقیههه گههران قههدر      

 کجاسههت فخههر صههفاهان، زعههیم حههوزه علمههش     

 کجاسههت صههبر و امانههت و وقههار وزهههد و تواضههع  

 ههههای شهههبانه  کجاسهههت گریهههه و انهههدوه نالهههه  

 کجاسهههت مشههههد و حهههج و زیهههارت حهههرمینش  

 کجاسهههت صهههافی صهههاف از رذائهههل اخهههالق     

 کجاسههت آن کههه بههرش تربیههت شههده طههالب       

 تقهههوا، مجاههههدت، ایمهههان    سفارشهههش همهههه  

 دگهههر مگهههو تهههو امهههامی از آن عظهههیم الشهههین    

 رسهههیده مهههاه جمهههادی، زمهههان رحلهههت زههههرا    

 

 کجاسههت علههم و عمههل، دقههت و درایههت صههافی      

 کجاسههت شههخ  عزیههزی بههدان کفایههت صههافی     

 کجاسهههت مشهههعل تابهههانِ بهههی نهایهههت صهههافی     

 کجاسهههت فههههم کتهههابُ الّهههه و روایهههت صهههافی    

 م رضههایت صههافی کجاسههت همّههت و اخههالص و ههه 

 کهههه بههههود شههههیوه او مهههورد رعایههههت صههههافی    

 کجاسههت حلقههه تههدریس و کههو هههدایت صههافی      

 کجاسههههت ظههههاهر و بههههاطن، والیههههت صههههافی   

 بههههه نههههزد حههههوزه او تحههههت رایههههت صههههافی   

 عمههل بههه عتههرت و قههرآن بههود وصههایت صههافی       

 کجهها بههه شههعر ملخهه  شههود حکایههت صههافی       

 گرفهههت شههههر صهههفاهان عهههزای آیهههت صهههافی     
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 رحمت اهلل علیه یاد استاد فرزانه آیت اهلل طیب به

 

 جنهههاب آیهههت طیهههب مفسهههرّ قهههرآن     

 فقیهههه عهههادل و عهههارف، ذخیهههره ایهههام   

 سِترک مفخهر تهدریس و منبهر و محهراب      

 کسی که عمهر پهر از افتخهار و پهر توفیهق       

 مقههام اسههوه او شهههرتش بههه علههم و عمههل  

 چه نام بهتهر از عبدالحسهین، رحمهت بهاد      

 زبهههانزد میهههان خلهههق اهلل والیهههتش کهههه  

 تعبههدش بههه زیههارات وادعیههه آن سههان      

 به اعتقاد بگهویم، بهه حهق خهورم سهوگند       

 بههه راسههتی کلههم الطیههب اسههت روشههنگر   

 بهههه طالبهههان خهههداجوی تشهههنه دانهههش   

 زمهههان پهلهههوی نهههوکر نفههههم پلیهههد      

 دریهههغ رفتهههه کنهههون ای امهههامی از دنیههها  

 زمان، محرّم ویاد حسهین بهر لهب داشهت      

 

 جتهههههد کههههم نظیههههر در دوران  بههههزرگ م 

 میهههان نسهههل محمهههد مههههی بسهههی تابهههان    

 بلنهههههد مرتبهههههه در معنویهههههت و ایمهههههان  

 نمهههود صهههرف تشهههیع طریهههق معصهههومان    

 مسههلّم اسههت بپههرس از نجههف، قههم، اصههفاهان  

 بههرآن پههدر کههه چنههین برگزیههد نههام و نشههان    

 بههه زهههد و جههدّو ور  کههم نظیههر در اقههران     

 بُههدی کههه هههی  نشههد مههانعش بههه طههی زمههان   

 کههه جههز هههوای خههدا هههی  نَبههوَدَش در جههان  

 بههرای هههر کههه بخواهههد شههود قههوی ایمههان     

 بیههههان اطیههههب او ره گشههههوده از قههههرآن     

 کهههالم طیهههب طیهههب، سهههتاد در بهههر آن      

 اگر چه هست ههم او زنهده حهی و جاویهدان      

 کههه رفههت شههوق کنههان نههزد شههاه مظلومههان    
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 شهیدمقام 

 

 شههههیدان همهههه یهههاوران خهههدا  

 شهههیدان همههه ناصههران رسههول    

 شهههیدان همههه شههیعه مرتضههی     

 شهیدان همهه اقتهداء بهر حسهین      

 شهههیدان همههه حههامی دیههن حههق  

 شهههیدان همههه راه صههد سههاله را   

 شهههیدان همههه ضههدّ مسههتکبران    

 شهههیدان همههه نههاظر وجههه رب    

 شهههیدان همههه نائههل فههوق بههرِّّ     

 شهههیدان همههه شههافع روز حشههر  

 شهههیدان همههه قائههل لیههت قههوم   

 شهههیدان همههه دردههها را شههفا     

 شهههیدان همههه تکیههه بههراین پیههام  

 

 بههرای خههدا جههان بههه کههف بهها وفهها   

 بههه حههق عاشههق نسههل پههاک بتههول    

 بهه تقههوا و غیههرت، خلههوص و صههفا   

 چهو عبهاس و اکبههر، زهیهر بهن قههین      

 ربهههوده ز اقشهههار دیگهههر سهههبق     

 نههور دیههده تهها انتههها بههه یههک شههب  

 جهههانخوار غاصههب، سههتم پیشههگان   

 کنههههار پیمبههههر امیههههر عههههرب     

 چههه انههدر شهههادت بههود مسههتتر      

 خریدارشههان مالههک حشههر و نشههر    

 بلههی آگههه آنههها و مهها جملههه نههوم     

 دهههههد قبرشههههان بههههوی کههههرببال  

 امههههام و امههههام و امههههام و امههههام 
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 (1) مادرمقام 

 

 پاسهههبانی، شستشهههو، خیههها  گهههر    

 رفتههه گههر، آرَشههگری بهها پخههت و پههز  

 دکتهههر و قاضهههی، مربهههی، نهههاظم ات  

 مثهههل ههههم درس و معلّهههم مُمهههتحن   

 خاطرت خواههد، مهداوم عیهب پهوش      

 هههها  گهههوش ده بهههر درد دلهههها، یهههاوه 

 قسهههمتی از کهههار مهههادر ای پسهههر     

 

 قصههه گههو، هههم بههازی و الالی گههر      

 پشهههتی ومرکهههب پرسهههتاری، پهههدر     

 به چهه غمخهواری خهورد خهون جگهر       

 ههههم مشهههاور یهههک رفیهههق بههها، هنهههر  

 شهههافع و عهههذرآورت پهههیش دگهههر     

 گمشههههده پیههههدا کنههههد، دلسههههوزتر   

 کههی تههوانی رفههتن از دِیههنش بههه در      
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 (2) مقام مادر

 

 مهههادرت، مهههادرت ای غنچهههه پسهههر  

 مهههادر از عاطفهههه و مههههر و وفههها     

 هههها دیهههد  مهههادرت آه چهههه زحمهههت 

 مهههادرت بهههود کهههه انهههدر رحمهههش  

 مههههادرت بههههود کههههه در زاییههههدن   

 مهههادرت بهههود کهههه از شهههیره جهههان  

 مادرت ههی  خهور و خهواب نداشهت      

 رفهههتش دل  مهههادرت بهههود کهههه مهههی 

 مههادرت بههود کههه بههی تههاب تههو بههود   

 مههههادرت بههههود کههههه آلودگیههههت    

 مههاردت بهههر تههو بههر خههود پههروا       

 لحظههه ای گههر کههه تههو را تههب افسههرد  

 نگههههران بههههود پیههههاپی از ایههههن     

 جههههان قربههههان و عزیههههزم مههههادر   

 گشههت  مثههل پروانههه بههه دورت مههی   

 خوشههی اش بسههته بههه خشههنودی تههو   

 فکهههر کهههن موقهههع بیمهههاری تهههو     

 مههادرت خههون جگههر خههورد بسههی     

 مهههههادرت ای پسهههههر و ای دختهههههر    

 یهههک وجودیسهههت حقیقهههت غوغههها     

 تههها شهههدی مهههرد و زن ای نخهههل امیهههد  

 گشهههته بهههودی تهههو گهههران بهههاردلش     

 دردهههها دیهههد و بهههه خهههود پیچیهههدن     

 شههههیر دادت پسههههرم قههههدر بههههدان     

 تهها نگههردی تههو دچههار کههم و کاسههت      

 نامههههدی تهههها سههههر موقههههع منههههزل    

 ی در خههواب تهو بههود   خنهده  خوشهی اش  

 شسههههت دائههههم پههههی آسههههودگی ات   

 ههههههی  ننمهههههوده ز گرمههههها سهههههرما  

 مهههادر از غصهههه و غهههم گهههویی مهههرد    

 نکنههههد کههههودکم افتههههد بههههه زمههههین   

 مهههههادرت گفهههههت پسهههههر یهههههادآور  

 تها کهه خههود سهوخت جهوانیش گذشههت      

 غههههم او رنجههههشِ کمبههههودی تههههو     

 مهههادرت بهههود بهههه غمخهههواری تهههو     

 تههههها تهههههو را کهههههرد دالور پسهههههری  
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 الغههرض آن کههه بههه هههر لحظههه تههو     

 پههس تههو ای جههان بههرادر خههواهر      

 عههههزت و حرمههههت او دار نگههههاه    

 ب پسههر عههرف و ایمههان کنههد ایجهها   

 هههههی  انصههههاف نباشههههد هرگههههز   

 ههههی  غفلهههت مکهههن از احهههوالش    

 الاقههههل مثههههل یکههههی فرزنههههدان    

 آن بهشهههههتی کهههههه رود سهههههرافراز  

 جسهههتجو کهههن تهههو رضهههای داور     

 هههم چنههین در غضههب اش قهههر خههدا  

 مبههههرش هههههی  دمههههی از خههههاطر   

 آخههر ایههن نکتههه ضههرور اسههت پسههر   

 ایههن پههدر هسههت دهههد علههم و هنههر    

 ز مههادر آنچههه حههق هسههت تههو را ا    

 ای امهههامی ز خهههدا خهههواه مهههدام     

 

 مههههادرت بههههود کمههههر بسههههته تههههو    

 حفههههظ کههههن حههههق بههههزرگ مههههادر   

 کههههن دعههههایش بههههه در حههههق الههههه   

 مهههههرورزی دل و جههههان بههههر مههههادر   

 مههههادر از خههههویش کنههههی مشههههمئزر   

 دسهههت او بهههوس و بهههرو دیههههدارش     

 حفههظ کههن مههادر خههود خیههر رسههان       

 درش از جانههههب مههههادر شههههد بههههاز    

 از پهههههی جهههههذب رضهههههای مهههههادر  

 سهههخت اندیشهههه کهههن از روز جهههزا     

 ت، مههههادر و مههههادر، مههههادر   مههههادر 

 فههههرق مگههههذار پههههدر بهههها مههههادر     

 طههههرز خودسههههازی و آینههههده نگههههر   

 نیهههههز باشهههههد ز پهههههدر یهههههادآور     

 کهههه کنهههد لطهههف رضهههای اَب و مهههام   
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 پدرمقام 

 

 کهههن تواضهههع پسهههر بهههرای پهههدر   

 آن قَهههههدرَ در کهههههالم حهههههق دارد 

 کههس بههه غیههر از خههدا، پیمبههر و آل   

 گههر تههو خشههنودی خههدا خههواهی     

 ههههر مقهههامی پسهههر بیابهههد هسهههت  

 گهههر شهههوی پادشهههه بیهههاور پهههیش  

 چهههون تکلهههم کنهههی بلنهههد مکهههن   

  1وقههت رفههتن بههه همههرهش، نکنههد  

 افتخهههارآور اسهههت ایهههن کهههه بُهههود 

 از بهههههرای سهههههعادت دو جههههههان 

 بههه یقههین خیههر و خههوش نمههی بینههد  

 مههههرده و زنههههده اش گرامههههی دار  

 چههون امههامی طلههب نمهها زِ خههدا     

 

 جههان و دل را نمهها فههدای پههدر    

 مدح و تعریهف و ههم ثنهای پهدر     

 نرسهههد رفعهههت سهههمای پهههدر   

 هسههت خشههنودیش رضههای پههدر  

 اثهههر رنهههج جهههان فهههزای پهههدر  

 سهههر تعظهههیم نهههزد پهههای پهههدر  

 سههخن خههویش بههر صههدای پههدر  

 پههدر  0خُطهای  کهه کنهی سهبقت از   

 بههر سههرت سههایه هُمههای پههدر     

 بس بهود نیمهه شهب دعهای پهدر      

 هههر کههه باشههد، پههی جفههای پههدر  

 یههاد کههن دائههم از وفههای پههدر     

 صههحت و عههزّت و بقههای پههدر    

 

                                                 
1
 مبادا  
2
 های پدر قدم  
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ت اهلل یب مرحوم آیبرگرفته از کتاب کلم الط یخودساز ی برنامه

 رضوان اهلل علیه ید محمد باقر امامیت اهلل سیب توسط آیط

 بسمه تعالی

 «1107شعبان المعظم »

 «نیمحمد و آله الطاهر یعل... ا ین و صلیالحمداهلل رب العالم»

 .دهیاخالق پسند ین و عاقل و داراین متدیق و همنشیانتخاب رف

 .ش متوجه کند و مراقب او باشدیب هایق خود بخواهد که او را به عیاز رف

و به کار ها  ن و دانشمندان و رفتار آنیان دیشوایاء و پیخ احوال انبیتار ی مطالعه

 .بستن آنها را در عمل

ف، توکل، یضع یاری، امانت،  یراست)ده یل اخالق پسندیت و همت در تحصیجد

 ...(صبر، کوشش و

لت و سعادت از او سر یبا فض یکارها فکر کند و مواظب باشد، کار مناف ی در همه

 .نزند و اگر سر زد، فوراً توبه و تدارک کند

ا، فرصت یرا کم کند تا ضمن غرق نشدن در دن یویدنهای  یتواند دلبستگ می تا

 .داشته باشدها  لتیاصالح خود و جامعه و سعادت و فض یبرا یکاف
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باشد،  یدنیجان قوت شهوت و غضب است، چه امور دیکه موجب ه ییزهایاز چ

مزبور،  یجان قوایرا پس از هیکند، ز یاالت فاسده، خودداریو چه خ یدنیو چه شن

 .مشکل است یریجلوگ

و  یاده طلبیعجب و ز خود مانند تکبر، یباطنهای  یماریوب نفس و بیبه رفع ع

 .ند و اصالح کندیب خود را ببیگران، عیدن دیش از دیمشغول شود و ب... و یهوس ران

ده و صفات ناپسند در آن مندرج باشد، تا هر یه کند که اخالق پسندیته یدفترچه ا

 .دیجاد نمایرا اگر ندارد، ا یرا اگر دارد، از خود دور کند و هر صفت خوب یصفت بد

مرتکب شده، توبه و  یکند، تا اگر عمل بد یدگیحساب اعمال خود را رسهر شب 

 .دینما یانجام داده، شکر اله یتدارک کند واگر عمل خوب

 خودستتازی استتت، منتظتتران شتتر  انتظتتار  

 بی بند و بار قابل ایتن وعتده نیستت نیستت    

  

 جتتاروب کتتن تتتو خانتته و پتتس میهمتتان بیتتار   

 ارصد  و خلوص خواهد و ایمتان، نته بتس شتع    
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 هیعل رضوان اهلل یامام سیدمحمدباقر ت اهللیدر منقبت فضائل آ

 حجت السالم و المسلمین حاج سید کریم امامی  ه توصیهب

 شاعر معاصر، جناب آقای ابوالفضل دادخواه

 
 یکههههی فرزانههههه عههههالم مههههرد ایمههههان     

 فقیهههههه و مجتههههههد، الگهههههوی تقهههههوا     

 صههمیمی، بههی ریهها، خههوش خلههق و بهها مهههر  

 او بهههود ( ره)بهههه فرمهههان امهههام راحهههل     

 بهههه چنهههدین سهههال ههههم اسهههتاد حهههوزه    

 بگفتههههههههها آیهههههههههت اهلل مظهههههههههاهر  

 ههههها بههههود   نمونههههه در ائمههههه جمعههههه   

 آیهههههت حهههههق   بگفتهههههه خزعلهههههی آن  

 کههههه یههههاری او نمایههههد دیههههن حههههق را   

 بگفتهههههها هاشههههههمی بهههههههر امههههههامی   

 دلهههههش راضهههههی بهههههه خشهههههنودی اهلل   

 خهههههدا را در نظهههههر آریهههههد مهههههردم     

 شهههههفیق و رازدار و پهههههاک و صهههههادق    

 امههههین و زاهههههد و مخلهههه ، فههههروتن    

 مبههههرّا بههههود از هههههر کههههار مکهههههروه      

 پنههههاه مههههردم انههههدر حههههزن و سههههختی   

 در بیهههههتش بهههههه روی مردمهههههان بهههههاز   

 ادیهههب و شهههاعر و خهههوش خهههط و عهههالم  

 نمونهههههه در عمهههههل، عامهههههل بهههههه قهههههرآن   

 بهههههه زههههههد و پارسهههههایی مهههههاه تابهههههان     

 الیهههههی، قهههههاطع و محکهههههم بهههههه پیمهههههان و 

 ی محبههههههوب تیههههههران    امههههههام جمعههههههه   

 افاضهههههههه بههههههههر شهههههههاگردان فهههههههراوان  

 بهههههود او بهههههی نظیهههههر انهههههدر صهههههفاهان    

 نظیهههههرش کهههههم بهههههود در کهههههل ایهههههران     

 امهههههههامی منتخهههههههب بهههههههوده ز یهههههههزدان  

 کنههههههد اجههههههرای دسههههههتورات جانههههههان     

 کهههههههه دانشهههههههمند میباشهههههههند ایشهههههههان  

 همههههاره بههههر زبههههان ایههههن ذکههههر گویههههان     

 کههههه بهههها تقههههوا میسههههر قههههرب رحمههههان      

 همیشهههههه بههههههر امهههههر خیهههههر خنهههههدان      

 پهههههی کسهههههب رضهههههای حهههههی سهههههبحان    

 بههههه امههههر مسههههتحب خشههههنود و شههههادان      

 بهههههه رنهههههج خلهههههق در انهههههدوه و افغهههههان   

 کهههههه بگشهههههاید گهههههره از کهههههار آنهههههان      

 ن خههوش اسههتعداد و خههوش صههوت و خههوش الحهها   
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 بههههه منبههههر، موعظههههه، ذکههههر مصههههائب   

 خصوصهههههاً در محهههههرم، مهههههاه مهههههاتم   

 امیههههد آنکههههه شههههود محشههههور امههههامی   

 شههههههفیع مهههههها شههههههود روز قیامههههههت  

 خهههههدایا ده بهههههه مههههها توفیهههههق آن را    

 کنههههون ایههههن مهههها و ایههههن دا  فههههراقش  

 

 بههههه حههههال آل عصههههمت دیههههده گریههههان      

 پهههههی ذکهههههر مصهههههیبت سهههههخت نهههههاالن    

 آل اهلل وههههههههم شهههههههاه شههههههههیدان  بهههههههه 

 بگیههههههرد دسههههههت مهههههها از راه احسههههههان    

 کههههههه راهههههههش را بپیمههههههاییم از جههههههان    

 کههههه گشههههته حههههال مهههها اینسههههان پریشههههان   
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 ابوالفضل دادخواه؛ شاعر معاصراز  توصیف دیوان محبت

 

 دیوان محبت شما چون دیدم 

 صد نکته معرفت از آن فهمیدم  

 ( س)در مدح و ثنای اهل بیت عصمت  

 محو قلم و طبع شما گردیدم  

 زیبا و رسا و ساده و پر معنا   

 عطری ز کالم شاهِ دین بوییدم  

 تفسیر روایات و احادیث از آن  

 اشعار وزین به گوش دل بشنیدم  

 خوشحال ز غفران و بشارت به بهشت  

 وز بیم عذاب بر خودم ترسیدم  

 با خواندن اشعار وزین آقا  

 چندی قلم و دفتر خود برچیدم  

 یک دوره اخالق جمیل علوی  

 دیدم ( س)در مصحف ذرّیه زهرا  
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 رضوان اهلل علیه یمحمد باقر امام دیاهلل س تیآزندگی نامه 

 رانیشهر ت دیامام جمعه فق

 مَوتى وأَهلُ العِلمِ أَحْیَاءُ النَّاسُ

اهلل  تیاهلل مرحوم حضرت آ یف یو فان ریعارف روشن ضم ،یبزرگوار و ربان عالم

از  ،یو روحان لیاص یا در خانواده ،رانیدر شهر ت 1107در سال  یمحمد باقر امام دیس

 .چشم به جهان گشود ینینسل سادات حس

مرحوم حجت االسالم حاج  یمحمد باقر امام دیاهلل س تیبزرگوار حضرت آ پدر

 نیمحتا  و از وعاظ و ذاکر یو فرد ی، اهل زهد و تقو«ره» یامام نیکمال الد دیآقا س

و مرحوم حجت  شانیمقبره ا. السالم بود همیعصمت و طهارت عل تیبا اخالص اهل ب

(  یمحمد باقر امام دیاهلل س تیحضرت آ گواربزر یعمو)  یآقا محمدامام االسالم حاج

 .باشد یالسالم م همیعصمت و طهارت عل تیعاشقان و دلباختگان اهل ب ارتگاهیمحل ز

بود و همسر  ینژاد و از خانواده روحان یاز سادات محترم بهشت ایشانبزرگوار  مادر

مرحوم حجت  ،یعالم ربان ؛ریناپذ یمجاهد و خستگ یند روحانفرز شانیمکرمه ا

 .باشد یم «ره»نژاد  یمحمد بهشت دیحاج س یآقا نیاالسالم والمسلم
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 یکودک دوران

حفظ  ،یو پاک ایح. بود انیاش نما آثار ذکاوت و هوش در چهره یهمان کودک از

معمول  یها یبه باز یرغبت یو ب شانیا یبزرگان و توجه به پند و اندرزها میحر

به  یمحمد باقر امام دیاهلل س تیحضرت آ یبارز دوران کودک یها کودکانه از مشخصه

او را  ینیاحکام د یریعالقه به فراگ آن،انس با قر ات،یو عشق به معنو دیآ یحساب م

 .کشاند یعلوم حوزو لیاو را به تحص زیتما نیو هم ساخت یم زیکودکان متما ریبا سا

 لیتحص دوران 

شهر  هیابتدا به حوزه علم لیجهت تحص یمحمد باقر امام دیاهلل س تیآ حضرت

 دیاز اسات شتریب یبهره مند یاز سطح، برا یآباد رفت و پس از گذراندن قسمت نجف

 .صدر خواجو و سپس به مدرسه صدر بازار اصفهان وارد شد  برجسته به مدرسه

و تالش در  تینظم و انضبا  در دروس، جد ،یریوافر به فراگ و عالقه عشق

را فراهم کرده  یمتعدد دیاز اسات یمند بهره قیله توف معظم یبرا ،ینیعلوم د لیتحص

 تیچون مرحوم آ یدیسطح از محضر اسات هیدر پا یدروس مقدمات یلذا پس از ط. بود

 یمهدو یمرتض دیاهلل حاج س تیآ مو مرحو «ره»یلنکران یمجتب خیاهلل حاج ش

 .دیبهره مند گرد «ره»یهرستان

نجوم،  ئت،یدر مباحث مربو  به ه یمحمد باقر امام دیاهلل س تیآ حضرت

بهره گرفت و  «ره» بیاد یعباسعل خیاهلل حاج ش تیاز محضر آ عهیالش و ار  اتیاضیر
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فقه، اصول،  ،یسطح عال اتیسال در علوم مختلفه به خصوص در ادب 01به مدت 

  یکسب ف «ره»اضیاحمد ف خیاهلل حاج ش تیاز محضر آ اتیو اخالق ثیالحد یتدرا

استفاده  بیط نیعبدالحس دیاهلل حاج س تیاز محضر مرحوم آ ریکرد و در کالم و تفس

اهلل حاج  تیسال دروس خارج فقه و اصول را از محضر مرحوم آ 11 بینمود و قر

 .فرا گرفت «ره»یصادق یمحمدعل دیس

علوم معقول، حکمت و فلسفه را از محضر  یمحمد باقر امام دیاهلل س تیآ حضرت

عباس  خیاهلل حاج ش تیو مرحوم آ «ره» عال مدرس مطلق دیس ریاهلل م تیمرحوم آ

اهلل آقا  تیآ نیدیمعظم له ابوالشه گرید دیاز جمله اسات. بهره برد ینجف آباد یزدیا

خارج فقه و  در« ره»یبهبهان یعل دیس حاج یماهلل العظ تیو آ در اصول  یهاشم رزایم

درس خارج فقه  کرد، یکه به صورت منظم شرکت م یدرس نیاصول بوده است و آخر

 .بوده است فیاهلل ظله الشر ادام یاهلل مظاهر تیو اصول حضرت آ

 یاخالق اتیخصوص

 دهیدر او تن یبه صورت یمحمد باقر امام دیاهلل س تیحضرت آ یاخالق اتیخصوص

استوار،  یمانیو ا یندارید. مرد بزرگ شده بود نیا یگذارریو تاث تیبود که سبب جذاب

از   ،یستیزهد و ساده ز ،یتواضع و فروتن ،ییو پارسا یزگاریپره ،ییو دانا یخردمند

 .آمد یبه حساب م شانیهای بارز ا مشخصه

 یو پختگ ینیزبیت ،یدار شتنیخو حلم و  ،یریشهامت و دل ،یو فداکار ثاریا

 دیاهلل س تیحضرت آ یاخالق اتیخصوص نیتر از عمده یاسیس نشیو ب یاجتماع
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متانت و ادب در همه حال به  تیشرح صدر، رعا ت،یخلوص ن. بود یمحمدباقر امام

 .رفت یم ماربش شانیهای بارز ا خود از مشخصه دیخصوص در محضر اسات

و  غینفس، تقوا و اخالص در عمل، عشق و عالقه به تبل بیو تالش در تهذ تیجد

 یاخالق اتیخصوص نیتر از عمده یدروس حوزو سیاهتمام به تدر ن،ینشر معارف د

 .دیآ یفرزانه به حساب م هیفق نیا

و  یزیدر تهجد و سحرخ یپافشار ارت،یبه قرائت قرآن، توجه به دعا و ز اهتمام

عشق و . داد یم لیله را تشک معظم یاخالق یایسجا ،یو سلوک عرفان ریدقت در س

 .او بود یو ترق شرفتیپ هیعصمت و طهارت، سرما تیاهل بعالقه به 

 بودم و مهر تو مرا باال برد یا ذره   نه خود بردم راه دیبه سرچشمه خورش من

رفتار و . حاکم شده بود اش شهیگفتار، منش، و اند رفتار،  یبه حق در تمام دعوت

 یگفتارش از سو رشیپذ. آمد یگفتارش به حساب م ریساز  تاث نهیکردارش همواره زم

 یثیاو حد. بود خودشدر عمل  نیکردن دستورات د ادهیپ لیهمواره به دل ن،یمخاطب

 .بود انیدر رفتارش نما ثیمگر آن که عمل به آن حد خواند ینم

اسالم را قبل از  یها بایییداشت تا ز یسع یمحمد باقر امام دیاهلل س تیآ حضرت

 ریالناس بغ هکونوا دعا» ثیحد تیله به حقان ممعظ. منتقل کند گرانیگفتار، در عمل به د

کردن آن استوار کرده  یخود را بر عمل یو سرتاسر زندگ. واقف بود یبه خوب «السنتکم

 .بردند بهره می شانیا یعمل رهیاز س رندیگفتار او پند بگ زاز آن که ا شیمردم ب. بود
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 یعمل رهیس

 ستین یدیترد. است ریها انکار ناپذ الگوها در رفتار و کردار انسان «یتیترب نقش»

به  یبشر به رشد و تعال دنیرس یاسوه برا نیعامل و سالکان کامل بهتر یکه علما

 رایز ؛ستیبهتر از شرح حال بزرگان ن زیچ  یمطالعه جوانان ه یبرا. روند یشمار م

و دستور به  حتیبا نص میخواه یم ماهستند که  یلیفضا یآنان مجموعه عمل

 .میده میفرزندانمان تعل

. استوار بود اریبس نیواجبات د یداریدر پا یمحمد باقر امام دیاهلل س تیآ حضرت

. کرد یاجرا م تیو با جد ریو قابل تیث نیل یانیاز منکر را با ب یامر به معروف و نه

های حضرت  انقالب و آرماندفا  از . همواره نسبت به انقالب، امام و شهدا وفادار بود

 بندیپا اریبس هیفق تیوال و ی اسالم یبه نظام جمهور. دانست یامام را بر خود واجب م

 .داد ینشان م یاز حد وفادار شیهای انقالب ب بود و به دستاوردها و ارزش

خود  فهیرزمندگان اسالم را وظ هیروح تیهای نبرد و تقو حضور در جبهه ایشان

و به خانواده شهدا احترام . قائل بود یا ژهیو گاهیشهدا جا یرگوار براآن بز. دانست یم

و همواره . و انتجابات شرکت فعال داشت ها مایییراهپ ی در تمام. گذاشت یم یخاص

ها، همگان را  یو همواره در سخنران کرد یم بیو ترغ قیفعال تشو یرا به حضور دممر

 .نمود یم هیحق شهدا توص یبه انقالب و ادا یبه وفادار

اهتمام  یو اجتماع یهای فرهنگ تیبه فعال یمحمد باقر امام دیاهلل س تیآ حضرت

های  کالس یو برگزار یقاتیو تحق یآموزش ،یحضور مؤثر در مراکز علم. داشت ژهیو
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ها و  کانون جادیگذار در آن مراکز بود و به اریراهگشا و تاث ،یو انجام سخنران سیتدر

 لیداشت و همواره به تشک یخاص تیعنا انانجو یبه خصوص برا یهای مذهب اتیه

 تیمعنو میو تحک حیصح یبخش نشیب یارتبا  با نسل جوان برا. نمود یم هیآن توص

 هیفق نیا یها تیاالت و شبهات روز جوانان، از فعالؤو پاسخگویی به س شانیدر ا

 .فرزانه بود

 یقائل بود و چون آحاد مردم را به خوب تیشخص گرانید یبرا این عالم بزرگ

و در حل  یمیبا مردم صم. رفتیپذ یخودش م اهیگرا در جا یهر کس شناخت، یم

که  یبه نحو.  قدم بود شیبه حال محرومان پ یدگیو در رس  ،یجد شانیمشکالت ا

. شناختند یدلسوز و مهربان م یاسرار خود و پدر مرا به عنوان محر شانیهمگان ا

 اریتکبر، در مقابل کوچکترها بس یو ب شیآال یمهربان، خوش خلق و آرام، برئوف و 

 .مشاهده نکرد شانیدر ا یتند یامر بود و هرگز کس عیخاضع و در مقابل بزرگترها مط

سرمشق  ،ایشان یاز سو ،یشاوندیبه صله رحم و توجه به مسائل خو اهتمام

از پدرش تا آخر . داشت خود نیاز حد تصور به والد شیعالقه ب. شده بود گرانید

و از  فرمود یطلب استغفار م یو یو برا کردند یم ادی یکیعمر در همه مجالس به ن

اگر من » :فرمود یو م کرد یم ادیارجمند  یمادرش بعنوان مادر دلسوز و مهربان و استاد

والده  ماتیتعل ونیمد ،خوانم یم( یروضه خوان)را درباره واقعه کربال  یمطلب

 «.ام هستم همرحوم

. همه باز بود یبر رو شهیهم یمحمد باقر امام دیاهلل س تیخانه حضرت آ درب

 اریبس. کرد یم رایییتا سر حد امکان پذ همانیو از م داشت یدوست م اریمهمان را بس
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وقت   یکم بود ه یزیو اگر چ. نمود یدر کارها شرکت م هیخوش سفر بود و مثل بق

 زیپره اریبس یدر زندگ یضرور ریبود و از غ زاریگرایی باز تجمل . کرد یاظهار نم

 .کرد یچاک نم نهیس زین یزندگ اتیضرور یبرا ،داشت

برخوردار بود و از ائمه ممتاز جمعه استان به  یخوب یاجتماع تیآن که از موقع با

افراد  نیتر نییسطح پا همرا  شا یبهره بود و زندگ یب هیاز امکانات اول آمد، یحساب م

ها نفر به او مراجعه  و با آن که ملجی و پناه مردم بود و روزانه ده کرد یاش اداره م جامعه

ر کردن دفتر امام یاما هرگز به دا ؛کرد یاالمکان رفع مشکل م یحت شانیو ا کردند یم

 .جمعه با امکانات مرسوم، تن نداد

گونه افراد  نیاز او  بود زاریب ی بیش از حد مبالغو مدح و ثنا یچاپلوس از

و  شمارد یحضار در جلسه را مقدم م شد، یم میبه او تقد ایییهرگاه هدا. ختیگر یم

 .نمود یم میافراد، آن را به مستحق تقد ابیدر غ شد، یاگر به گرفتن مجبور م

تا  یطلبگ لیکه از اوا یبه نحو ،بود نه ایشانهای روزا عاشورا از برنامه ارتیز

 ستاده،یدر حال ا شه،یهم ،یماریب امیآن اهتمام داشت و به جز ا لحظات عمر به نیآخر

 .کردند یرا قرائت م ارتیز نیالسالم ا هیعل دالشهداءیرو به حرم س

و ( نبی شیث) شیدر اصفهان در مسجد ش. داشت ژهیاقامه نماز جماعت اهتمام و به

 دیمسجد س د،یدر مساجد شهر مثل مسجد س رفتند یم رانیدر اواخر هفته که به شهر ت

 .کردند یمساجد نماز جماعت اقامه م گریشهداء، مسجد چهارده معصوم و د
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به سمت امام  «ره»ینیخاص حضرت امام خم ندگانیاز طرف نما 1112سال  در

به اقامه نماز جمعه  یاهتمام جد یعالم ربان نیا. دیمنصوب گرد رانیجمعه شهر ت

های پر  و با خطبه فرمودند یآن را اقامه م شانیاالمکان خود ا یکه حت یداشت، به نحو

به  یخاص یتیو معنو تیسال، روحان دوو  ستیبار و سراسر شور و حال، در طول ب

 .داده بود یخاص یو به شهر جلوه معنو دندیبخش یهمگان م

 

 آثار

از  شود یدروس فقه و اصول م راتیاز آن شامل تقر یکه بخش یدرس راتیتقر

. باشد یم یمحمد باقر امام دیاهلل س تیمانده از حضرت آ یر جاب یجمله آثار گرانبها

مجموعه در خور توجه است، که از  د،یها و استفتاءات متعدد از مراجع عظام تقل نامه

 .مانده است یباق شانیا

 یها از تالش ریبه صورت صوت و تصو یاز چهارصدوپنجاه خطبه و سخنران شیب

 .مانده است ادگاریاست که به  یمحمد باقر امام دیاهلل س تیوقفه حضرت آ یب

 وانید»مانده که منتخب آن تحت عنوان  یاشعار ارزشمند و گرانبها، به جا مجموعه

 .عالم بزرگوار است نیاست؛ از آثار پر ارزش ا دهیبه چاپ رس «محبت
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 امیاند که در ا مطرح کرده یرحلت خود را به نوع ایگو وان،ید نیجایی از ا در

و در کنار دختر بزرگوارش فاطمه  هایسالم اهلل عل هیمرض یشهادت مادرشان زهرا

 .از جهان فرو خواهند بست دهید هایمعصومه سالم اهلل عل

 مادر و دختر ،دهینهندش به د یپا  یانتظار زمان در یامام هست

به مصداق البالء للوالء، در آخر  یمحمد باقر امام دیاهلل س تیباالخره حضرت آ و

 یماریب کی یو پس از ط دیگرد یاز امتحانات و ابتالئات اله یکیعمر خود وارد 

با حالت صبر، شکر،  یاله راتیدر برابر تقد د،یاز چهار سال طول کش شیسخت که ب

 !...از او سر نزد یا ناله یو حت. تحمل نمود م،یو تسل تیرضا

 متاع بال سالم اهلل دیجان خر به  ادیاز  رود ینم لشیکه صبر جم یکس

 مرز اوج مقام رضا سالم اهلل به  رساند او را شیماریآن که شدت ب به

 به درد خدا مبتال سالم اهلل شده  بود و شکر خدا دیاو همه تحم وجود

 شیبه وصال خو دیبا قیبود و از آن طر یو سلوک ریاو س یبرا یماریب نیا گویی

و در جوار  هایسالم اهلل عل هیمرض یشهادت حضرت زهرا امیو سرانجام در ا دیرس یم

 01مطابق  1181در خرداد  هایحضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عل تیاهل ب مهیکر

 .شد یک گفت و آسمانیدعوت حق را لب شیروح ملکوت یاالول یجماد
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 فیبا شکوه توسط مردم شر عیپس از تش یمحمد باقر امام دیاهلل س تیآ حضرت

شهر  یدر جوار شهدا یمظاهر یاهلل العظم یتو اقامه نماز آ رانیاصفهان و شهرستان ت

 .به خاک سپرده شد رانیت

 ...زنده و راهش پر رهرو باد شهیهم ادشیشاد و  روحش

 ادمانیافزار  در دو نرم شانیا یها و مجموعه خطبه یزندگان لمیمعظم له ف تیهمت ب به 

 .عالقمندان قرار گرفت اریو در اخت هیتوسط مؤسسه قرآن و عترت صبح روشن ته
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 رضوان اهلل علیه ید محمد باقر امامیست اهلل یآ یاسی، سیتنامه اخالقیوص

 میبسم اهلل الرحمن الرح

ن یاء محمد و آل الطاهریاشرف االنب ین و الصلو  و السالم علیالحمدهلل رب العالم

ن و یاالرض ین و الناشر العدل و القسط فیما االمام المنتظر المعد لقطع دابر الظالمیالس

 .ریو نعم النص یل نعم المولی و نعم الوکاهلل ین حسبیاعدائهم االخسر یلعنة اهلل عل

ن است که یا( و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر)ر از باب ین حقیت ایاما بعد وص

م و همه خود را مسئول یزیغلط بپره یآرزوها یرویو هوس و پ ید از هویهمه با

ن یلنسئَلَنَ الذو )اء و امم، همه مسئول هستند یامت انبیم در قیم و بدانیعمل خود بدان

 یدر هر جمعه ا( ه السالمیعل)و حضرت امام سجاد ( نیهم و لنَسئَلَنَ المرسلیارسل ال

ه یدادند و به آ می تذکر یت در برابر قرآن و عترت و اموال و نعم الهیمردم را به مسئول

ا و نهیرٍ محضراً و ما عملت من سوء تَودُ لو ان بیومَ تَجد کُلُ نفس ما عملت من خی)

د تعقل، خلوص، دانش یم وبایشو می رساند با تجسم اعمال روبرویکه م( داًینه امداً بعیب

قل )م ین غفلت نکنیاز ثقل یرویاد خدا و پیاز  یو تقوا مالک کارمان باشد و لحظه ا

 :موعظه خوب باشد یر براید شعر حقیو شا( انما اعظکم بواحد  ان تقوموا هلل

 یاد خدا باش و بته او بنتده بتاش    

 می گتذرد عمتر بته چشتمی زدن     

 

 ی او را تتو نوازنتده بتاش     بنده 

 غَتترّه مشتتو آدم ارزنتتده بتتاش  
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ران یم که مملکت اید بدانیک مطلب الزم است که همه ما مردم باینجا گفتن یو در ا

صفت بوده، که اش، ترسو، نوکر و کافر یر ممالک دچار سردمداران جاهل، عیمانند سا

لت و رفاه مردم بودند و الحمدهلل در زمان ما با همت امام بزرگوار یآنها مانع رشد و فض

ر یاستقالل و خهای  بود طاغوت شکسته شد و راه یشهدا که همه لطف اله یو فداکار

 یم تا روز به روز برایو خلوص تمام در خدمت نظام باش ید همه با دلسوزیباز شد با

ر از خداوند غفار، ستار، یر سراپا تقصیگران برکاتش ظاهر شود و حقیخودمان و د

دهم  می م طلب عفو از گناهانم را دارم و به چهارده نور مقدس قسمشیرئوف و رح

 .دیکه مرا ببخشد و تفضالً با آنها همه جا انشاءهلل محشور فرما

انشاءاهلل ( فرجک الیمُخرَجَ صدق و عجل لول یمُدخَلَ صدقٍ و اخرجن یاللهم ادخلن)

رت یم و با تمام بصیم تا دولت حق را درک کنیا باز دوباره زنده شویم یهمه زنده باش

اللهم اظهر کلمة الحق و . )میباش( عج)اهلل االعظم  یول یو خلوص و جهاد در راه رضا

و ( ریء قد یکل ش یانک عل یا و ادح  کلمة الباطل و اجعلها السفلیاجعلها العل

 .ن و مردم باشند و عالم مستعمل علمهیم خادم دیهمه فرزندانم و نوه هادوست دارم 

 

  



 وصیت نامه  آیت اهلل سید محمدباقر امامی                                                                      دیوان محبت

151 

 

ک یم عجل لولیا رحیا رب و یو  یدیا سیا رئوف و ی)کنم  می در خاتمه عرض

ا ی یر ما عندک لشر ما عندیخ ین و ال تحرمنیالفرج و اصلح کل فاسد من امور المسلم

 .(نیرب العالم

 

ن و مومنات یهل و فرزندانم وهمه سروران و مومناز همه برادران وخواهرانم وا»

 «التماس دعا دارم

 «کم و رحمت اهلل و برکاتهیوالسالم عل»
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 تیتسلهای  امیپ

رضوان اهلل علیه ید محمد باقر امامیت اهلل سیبه مناسبت ارتحال آ  

 

  یمظاهرالعظمی ت اهلل یت حضرت آیام تسلیپ

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 «ه راجعونیانا هلل و انا ال»

د محمد باقر یس یت اله آقایرحلت عالم زاهد و عبد صالح و صبور مرحوم مغفور آ

از  یکید؛ آن بزرگوار؛ حقا یه موجب تاثر و تاسف گردیعل یرضوان اهلل تعال یامام

م و تعلم و اشاعه معارف اهل یه هم در عرصه تعلکعالمان خدوم و با اخالص بودند 

م داشتند، رنج یتقد ین و انقالب اسالمیهم السالم و مسلمیت عصمت و طهارت علیب

زهد و صبر آن  یه واالیوانست در روحر نتیاخ یدر سالها یماریسالت و بکو محنت 

را از آن عالم  یاله یر به قضاکش یخداوند خلل وارد آورد و روح دائم -بنده صابر

ه اهلل االعظم یشگاه حضرت بقیت به پیضمن عرض تسل. دیسلب نما یر و متقکشا

برجسته را از دست داده است و  یه مدرسکه اصفهان یارواحنا له الفداء و به حوزه علم

بزرگ را از  یره ایه ذخکرون کران و یشهرستان ت یمان و انقالبیبه عموم مردم با ا

ت یدست داده اند و به خصوص به شاگردان و ارادتمندان آن مرحوم و باالخ  به ب

علو درجات و رحمت و  یشان، از خداوند تعالیرم و بازماندگان اکمحترم و فرزندان م
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ن یهم اجمعین صلوات اهلل علیرمکاء مین و اولیطاهران و حشر با اجداد یپا یرضوان ب

 .نمک می ار مسئلتکزیآن عالم پره یرا برا

 اتهکاهلل و بر تن و رحمیع عباد الصالحیجم یو السالم و عل

 01/1/81،  1108 یاالول یجماد 07

 ین مظاهریحس

 

 دامه برکاته یهمدان ینور یت اهلل العظمیآ پیام تسلیت

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 یخ مهدیو حاج ش ید محمد جواد امامیان سیحضور مبارک حجج االسالم آقا

 برکاتهما تاض دامیف

 الدار یکم بما صبرتم فنعم عقبیسالم عل

 ید محمد باقر امامین حاج سیاالسالم و المسلم تحضرت حج یارتحال عالم ربان

ت و ارشاد یترب م ویرا با اخالص کامل در راه تعل یمقامه، که عمر یاهلل تعال یاعل

بزرگوارانه  یحسن اخالق و تواضع و مهربان. دیکرد موجب تاسف گرد یسپر یاسالم

نش یره پر برکت اجداد طاهریو س یبود که عظمت اخالق یدر حد یآن عالم اسالم
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 یات واال در هر جمعیدر ح یکرد و از لحاظ کمال معنو می یهم را تداعیسالم اهلل عل

د و با عبارات رسا و راهگشا نقش یبخش می ییروشنا یغکه حضور داشت مانند چرا

 .ساخت می را روشن یک عالم اسالمی

اعالم  یه اصفهان و علمایرا به حوزه علم ین عالم ربانیبت ارتحال اینجانب مصیا

 .کنم می ت عرضید پرور وعالم پرور آن منطقه تسلیبرکاتهم و مردم متعهد و شه دامت

ل و اجر یبازماندگان محترم صبر جم یجل جالله برا هو از درگاه حضرت رب العز

 .میینما می آن مرحوم علو درجات مسئلت یل و برایجز

 ایبعث و حیوم یوم مات و یوم ولد و یه یو السالم عل

 یهمدان ین نوریحس

 01/1/1181، مطابق 1108 یالثان یاول جماد
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 ائمه جمعه استان اصفهان یاستگذاریس یشورا یندگیدفتر نماپیام تسلیت 

 یمظاهر یت اهلل العظمیحضرت آ محضر مبارک

 ه اصفهانیم حوزه علمیع و زعیقدر جهان تشیمرجع عال

 کمیسالم عل

ه و آله یاهلل عل یصل)پس از حمد خداوند متعال و با صلوات بر محمد و آل محمد

را به محضر  یت اهلل امامیران حضرت آید تیامام جمعه فق یرحلت عالم ربان( و سلم

ه زاهد و یآن فق یت عرض نموده و از پروردگار مهربان برایتسل یمبارک حضرتعال

ر و برکت خود را صرف خدمت به اسالم و نشر معارف قرآن یه عمر پر خکوارسته 

بازماندگان  یو برا یه السالم نموده غفران الهیت عصمت و طهارت علیم و اهلبیکر

 .صبر مسئلت دارم

 با تشکر

 انیدرضا صالحمحم

 ائمه جمعه استان اصفهان یاستگذاریس یشورا یندگیمسئول دفتر نما
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 استاندار محترم اصفهان  تسلیت امیپ

 «ئ یصدها شیال  هاالسالم ثلم یاذا ما ت العالم ثلم ف» 

ه با علم و کفروزان هستند  ید و چراغیبسان خورش ینیشمندان دیعالمان و اند

 یعالمانه همه را به سو یبخشند و با همان نور افشان می یروشنمان خود به همه جا یا

ه آنان نور افشانش بوده اند ک یتیدر راه هدا یستیز بایسازند پس ما ن می حق رهنمون

 .میم تا به صرا  حق واصل گردییر نمایمس یط

 ید محمد باقر امامیت اهلل حاج سیخبر ارتحال عالم وارسته مجاهد نسوه حضرت ا

و  ینیل علوم دیرا در راه تحص یر عمریناپذ یآن عالم خستگ.دیواصل گرد یرانیت

ن یبه مردم متد یو خدمات رسان یب نفس و مبارزه همه جانبه با عوامل ستم شاهیتهذ

جاد ینمود و در سنگر امامت جمعه جهت ا یرون طکران و یاستان خصوصا منطقه ت

 یبر خود هموار ساخت به گونه ارنج راه را  یکیر و نیو دعوت به خ یوفاق و همدل

. ردک  گاه فراموش نخواهند یشان را هیاهای  ه آن خطه تالشها و مجاهدتیه مردم فقک

اهلل االعظم و مقام  هیبت وارده را نخست به حضرت صاحب االمر بقینجانب مصیا

ت عرض یت و تسلیف معظم له تعذیت شریژه بیه بویعلمهای  ت، حوزهیوال یعظما

 .د را مسئلت دارمیه سعیخداوند منان علو درجات آن فق نموده و از

 استاندار اصفهان یاریبخت ید مرتضیس 
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 رضوان اهلل علیه یامام د محمدباقریت اهلل سیبه مناسبت ارتحال آ یاشعار
 

 ز خدایعز

 ما، سالم اهلل  یبه روح پاک امام

 ز خدا، سالم اهلل یبه آن که بود عز

 خود را  یبه آن که ره حق داد هست

 ش نمود اقتدا سالم اهلل یبه جد  خو

 اد یرود از  یلش نمیکه صبر جم یکس

 د متا  بال سالم اهلل یبه جان خر

 ش رساند او را یماریبه آن که شدت ب

 به مرز اوج مقام رضا سالم اهلل  

 د بود و شکر خدا یوجود او همه تحم

 شده به درد خدا مبتال سالم اهلل  

 اد یبه فکر مردم محروم بود و رفته ز 

 به درد جامعه بود آشنا سالم اهلل 

 د و حسن سابقه اش یش نبالیبه فضل خو

 از آن گروه حسابش جدا سالم اهلل 

  یهمت و واالمقام بود و سخبلند 

 ز وقار و صفا سالم اهلل  یتجسم

 اض روز او شد تار یت فیز فقد آ
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 ت مهر و وفا سالم اهلل ینگر، نها

 د با استاد یث آنکه به وحدت رسیحد

 سالم اهلل ها  ده ام من از او بارهیشن

 ان شدند آگاه یروبکچو از عروج تو 

 ت آمد ندا سالم اهلل یبه روح قدس

 ما  ی قبول حضرت حق گر شود سروده

 ک شما سالم اهلل یبود ز طالع ن

 اضیعطاء اهلل ف یشعر از شاعر معاصر و فاضل محترم جناب آقا

  

 همراه

 آنکه نامت نام اوست  یفدا یا

 ن همنام اوست یباقر علم آن و ا 

  یآن موال نه یپا یجا یپا 

   یچون با جنابش همره یالحق 

 ب و فراز یراه پرش یط یکرده ا 

 باشدت وقت نماز  یاهتمام 

 ف و جان به اوج آسمان یتن نح 

 نهان  یک جهان در گوشه چون گنجی 

 که زاد  یرحمت حق باد بر مام 

 کو نهاد ین نیچن یچون تو فرزند 
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 داور است  یدر سکوتت حمد ح 

 مادراست  یاز دعا یآنچه دار 

 اضیعطاء اهلل ف یشعر از شاعر معاصر و فاضل محترم جناب آقا 

 

 

 ه پرمهریسا

 کند  می را نور باران یمحفل یهر چراغ

 کند  می د عالم را گلستانیتابش خورش 

  یچو باشد متّق یقافله ساالرِ هر قوم 

 کند  می مانیخانه قلب مُحِبّان مهدِ ا 

 اسالم اگر بر ساحل عزّت نشست  یکشت 

 کند  می ن جانیبر جسم د یآفتاب رهبر 

 ت همچنان یوال یه پر مهر طوبایسا 

 کند  می مان لطف بارانیاهای  قیبر شقا 

 اگر رونق گرفت  یهر ده و هر شهر و آباد 

 کند  می جاد سامانیرهنمودِ عالمش ا 

 ش یز در راهِ شکوه و مجد خویران نیشهر ت 

 کند  می فخر بر جانانِ خود ماه درخشان 

 ن یت حق نور عیآ ید واال امامیس 

 کند  می را چراغان یخانه جان اهال 
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 ث یات و حدیح، پند و اندرز و روایبا نصا 

 کند  می بارِ سخت مشکالت دهر آسان 

 ن یع مؤمنیچهره اش شاداب و خرّم با جم 

 کند  می رنج خود را دائماً از خلق پنهان 

 رتش یکو سیاقتدا کرده است بر اجداد ن 

 کند  می رانیورا از راه ح یا کیبرق دن 

 طول عمر و عزتش از درگه حق آرزوست  

 کند  می دمش آالم درمان ییحایچون مس 

 « ابوالفضلِ محبّ»گفته است  یست کیمدح ناشا 

 کند  می مانیا یایاز در یگر تواند وصف 

 ابوالفضل دادخواه یشاعر معاصر، جناب آقا 

 

 سوگ آفتاب

 

 توان سرود  یآفتاب چه شعردر سوگ 

 ن حُزن جانگداز یبا قلب شَرحه شَرحه از ا 

 ن یرحلت نموده عالم فرزانه مرد د 

 نماز  ی اگر معارف و دلدادهیاح 

 امتثال امر  یش پیکرده عمر خو یط 

 از ین یاز رب ذوالجالل خداوند ب 
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 سجاده شاهد است به ذکر شبانه اش  

 خودش بوده غرق راز  یکه با خدا یوقت 

 دست محبتش به سر خلق دائماً  

 ک دلنواز یبا آن تبسم و سخن ن 

 د یرس می کر صد چاکیز جبهه پ یوقت 

 پر گداز های  جانانه بود مرحم دل 

 د یو شاداب و پر ام یمیصم ی با چهره 

 از یسنگ صبور مردم و هر قلب پُر ن 

 م یتیو ما  یاکنون سفر نموده امام 

 د حجاز یحلت رسول خدا سچون ر 

 د جواد کو پدر مهربان تو یس 

 ده موقع مسجد، وضو بساز یبرگو رس 

 در انتظار، منبر و محراب و مسجدش  

 دوباره باز ها  ز و سخنید آن عزیتا آ 

 ( س)رحلت فرزند فاطمه  یاندر عزا 

 ، خداوند چاره ساز یعطا نما یصبر 

 ابوالفضل دادخواه یشاعر معاصر، جناب آقا
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 رضوان اهلل علیه به مناسبت درگذشت حضرت آیت اهلل امامی گرید یشعر

 

 ن جهان بود یار ما در ای یامام

 به صورت نور ماه آسمان بود  

 مثال سرو آزاد  یبه قد سرو 

 چمنزارش به گلها بوستان بود  

 بان بود و شاعر یسرآمد براد 

 سخن در طبع او آب روان بود   

 ران یبه جمع مردمان شهر ت 

 به تقوا شهره عصر و زمان بود  

 و نام که آن مرد نکند یهمه گو 

 ان بود  کن میدر ا یبه دانش گوهر 

 به الفاظش نگه کن تا به معنا  

 ر و جوان بود یحت کردن پینص 

 و نام که آن مرد نکند یهمه گو 

 ان بود کن میدر ا یبه دانش گوهر 

 د دارند ییش تایبه دانشمند 

 سش چرا  رهروان بود یکه تدر 

  یسخن از درس و تقوا بود و پاک 

 حت گونه بهر دوستان بود ینص 

 دل پاکش پر از مهر و محبت  
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 کسان بود  یم و بیتیصفا بخش  

  یل اشک جاریبه هر رخسار س 

 ده ابر آسمان بود ین هر دیبب 

 دند یبه چشم دل نگه کردند و د 

 او بهشت جاودان بود  یسرا 

 ییفدا یجناب آقا -نایس یانجمن ادب 

 

 رضوان اهلل علیه به مناسبت اربعین ارتحال حضرت آیت اهلل امامی

 

  یزدانیه نور ک یما ا یاال امام

  ینعانکران چو ماه یمردم ت یبرا

 گذشت چهارده از رحلت تو همچو سحاب 

  ی  رحمانیسحاب رحمت ما بر تو ف

 رد و بر تو گذشت کغم فراق تو را آب 

  ین عرفانیاشفه صد اربعکن میدر ا

 ند نرسد ک یر اگر عارفیهزار س

  یروحان کن قدمت در سلویبه اول

 د یترد یه بکعت نگر یگاه رفیبه جا

  ید مهمانین شهینون به خوان حسک
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 رهت اطاعت و تقوا خالصه حفظ حدود 

  ینبود در طلب نام و جاه و عنوان

 د پوست تو را گر بر استخوان، باشد یرس

  یه تا حشر جاودان مانکگواه زنده 

 ات ین ابینثار روح بلند تو باشد ا

  یم تو برتر از آنیاگرچه هر چه سرا

 ست به جز یادب نموده گر استادزاده ن

  یه بود سبحانک یزیبه عز یارادت

 اضیشعر از شاعر معاصر و فاضل محترم عطاء اهلل ف
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 رضوان اهلل علیه یت اهلل امامین ارتحال حضرت آیمناسبت اربعبه 

 

 ما را یداد به هر غصه تسل می او که

 ن غم جان فرسا رایکو که از دل بِبَرَد ا 

 دم چرا دست نوازش نکشیمیتیما  

 بابا را یب ی دهیطفل رنجور فغان د 

 آل عصمت ی گُل پژمرده یدر عزا 

 را ل آساین بارش سیده چنیچه کند د 

 ن حزن گذشتین است و چهل روز از ایاربع 

 دن آن آقا رایدلمان تنگ شده د 

 ها غم هجرش چه خزان کرده بهار دل 

 ما رایآن س ی ننگرد چشم دگر جذبه 

 د یگرد می اد باد آنکه چو دل تنگ رخشی 

 را  یآن مول ی م ره خانهیگرفت یم 

 گرِ ما  ین خاک مزار است تسلیگر اید 

 دا را ین بدهد دا  دل شیتا که تسک 

 ار سفر کرده کجاست یم و کنون ییما کجا 

 ت ما را  یکن به عنا یپدر جان نظر یا 

   

 ابوالفضل دادخواه یشاعر معاصر، جناب آقا
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 خچه، بزرگانیا، تاریجغراف –ران یشهرستان ت
 

 یبسمه تعال

زاگرس های  وهکوه از کن دو رشته ینسبتاً هموار ب یرون در دشتکران و یشهرستان ت

 .واقع شده است یجنوب

ن شهرستان از شمال به بخش مهردشت از جنوب به شهرستان لنجان و استان یا

دن و از شرق به شهرستان یو از سمت مغرب به شهرستان فر یاریبختچهارمحال 

 یاستان اصفهان در قرن سوم هجر یم بندیتقس یاز ابتدا. گردد می نجف آباد محدود

م وسعت آن به چند برابر مساحت ینهم اصفهان محسوب شده و در قد کجز بلو

 .ن هزار ساله برخوردار استیو از قدمت چند بوده است یامروز

آمده است و در آنجا  «ر اخبار اصفهانکذ»تاب کن شهرستان در ین بار نام ایاول یبرا

درباره نحوه ساخته شدن مسجد جامع اصفهان  یکی. اد شده استین شهر یدوبار از ا

 یا قصرهایر قصور کدر ذ یگرین شهر بوده اند و دیه سازندگان آن از معماران اک

 .اطراف اصفهان اشاره دارد

آن  یخیتار یتهایشتر شخصیه بکاست  «طهران»خ یتب تارکن شهر در یا ینام قبل

ه، یرکار بیتاب دکصاحب  یر طهرانکاز آنان مانند، ابوب یه بعضک. دارند یپسوند طهران

از رجال ... و ی، محمدبن جعفربن احمد طهرانی، ابوالعباس احمد طهرانیابونصر طهران

                                                 
1
 جناب آقای حسین صابری:نویسنده   
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ابد و ی می ر نامییران تغیدوره قاجار به نام ت ن شهر دراواخریا .ث بوده اندیخ و حدیتار

از محصوالت . اد شده استیران یبه ت یاتبات رسمکدر م یشمس یهجر 1122از سال 

معادن . ار معروف داشته استیبس یم خربزه ایعمده آن انگور، بادام، گردو و در قد

 یدست عیشده و از صنا می م استخراجیاز دوران قد ینی، سنگ تزئکسرب، قلع، آه

 .باشد می و فرش یشاورزکت، چاقو، لوازمات یرباس، چک یم آن، شهدبافیقد

 :همچون ین شهرستان محل پرورش دانشمندان و بزرگانیا

 ید محمد امامیت اهلل سیحضرت آ

 هید عصر قاجاریاز مراجع تقل یمظاهر یت اهلل حاج محمدعلیحضرت آ

 مجتهد عصر قاجار: یمظاهر یت اهلل مرتضیحضرت آ

 مجتهد عصر قاجار: یعتیرزا حسن شریت اهلل حاج میرت آحض

 مجتهد عصر قاجار: یامام ینید محمد باقر حسیت اهلل سیحضرت آ

 ه اصفهانیس حوزه علمیرئ: ین مظاهریخ حسیحاج ش یت اهلل العظمیحضرت آ

د شهر یامام جمعه فق ید محمد باقر امامیت اهلل سین زادگاه حضرت آیو همچن

 .مانند یسندگان و شعرایران و نویت

 11قرن  یاز عرفا یاصفهان یرزا صفایم

 شاعر معاصر یمظاهر یعل

 رانیس برتر ایرمان نو یمحمد افغان یعل

 ی اله اصفهان

 .باشد می ...و  یرانیت ینایس


