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 طلیعھ سخن
 بسمھ تعالى

السالم على ائمھ الھدى و مصابیح الدجى و اعالم التقى و ذوى النھى و اولى الحجى و كھف الورى و ورثھ االنبیاء 
 . و االخره و االولى و رحمھ هللا و بركاتھو المثل االعلى و الدعوة الحسنى و حجج هللا على اھل الدنیا 

((1) اھبطوا منھا جمیعا(توجھ آدم ابوالبشر بھ شجره ممنوعھ كھ مثال دنیا بود، او و فرزندانش را مورد خطاب الھى 
 . دنیایى كھ مملو از و مزاحمات و نقایص و اعدامات است. اسفل السافلین وارد نمود قرار داد و آنھا را در

بدینسان انسانى كھ در بھترین تقویم خلق شده بود بھ واسطھ تناول از این شجره كھ گاه از آن تعبیر بھ شجره محمد 
یرش امانت عظماى الھى یعنى مى شود، ھبوط كرد و این بھ معناى پذ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (و آل محمد 

والیت محمدیھ و علویھ مى باشد كھ موجبات گسترانیده شدن بساط رحمت الھى و اعطاى نعمت وجود از طرف 
 .حضرت احدیت گردید

آدم آورد در این دیر ))بھ این ترتیب از عالمى سراسر تنزیھ و تقدیس وارد عالمى سراسر تزاحم و تقصیر شدیم و 
 ((. خراب آبادم

اینجا سخن را تعبیر بھ قوس نزول كرده اند كھ انسان حیران سر از جھنم سوزان دنیا در آورد و آنگاه مخاطب بھ  تا
 . قرار گرفت كھ آغاز قوس صعود است ((ارجعى الى ربك ))خطاب ملكوتى 

  .(2)یا ایھا االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقیھ
رجعت بھ جایگاه اولى و فنا . ھدف از خلقت جز عبودیت نیست و عبودیت ھمان رجعت و حمل امانت الھى است 

 .شدن در آن اصل حقیقى خود

 رھرو منزل عشقیم و ز سر حد عدم 
 

 تا بھ اقلیم وجود این ھمھ راه آمده ایم 

، سیر عشق است و مومنان واقعى آنانى ھستند كھ این امانت الھیھ والیت را حمل مى نمایند و این سیر صعودى 
 .مى رسند(3) فى مقعد صدق عند ملیك مقتدرسرانجام بھ 

ن كھ صداى انسان كامل ، حضرت مولى الموحدین على ابن ابى طالب سفر؛ بس طوالنى و پرخطر است آن چنا
 : با آه و نالھ بلند مى شود كھ) علیھ السالم (

  .(4)آه من قلة الزاد و عظیم المورد و طول الطریق
موجود است و بھ خاطر حجاب ھا و واقع شدن در كثرات و اسفل السافلین ، صراط او  انسان محجوب ترین

 . طوالنى ترین صراط و پر از خطرات مھلك و نابودكننده است

 شب تاریك و بیم موج و گردابى چنین حایل 
 

 كجا دانند حال ما سبك باالن ساحل ھا 

 در وى خطرى نیست كھ نیست آه از این راه كھ   شیر در بادیھ عشق تو روباه شود 

 ((. الرفیق ثم الطریق))گفتھ اند كھ در این راه جھت رستن از خطر بایستى بھ رفیق توسل جست كھ 

 طى این مرحلھ بى ھمرھى خضر مكن 
 

 ظلمات است بترس از خطر گمراھى 



بھ عز ربوبى و كمال نایل  آنگاه با دستگیرى و یارى اولیاى الھى ، بنده در سایھ عبودیت و بندگى از این نقص ،
 .مى شود

بھترین رفیقان راه ، انسان ھاى كامل مى باشند كھ خود دلیل راه ھستند و مانند فانوس ھاى دریایى و كشتى ھاى 
 .نجات ، مسافران گم گشتھ در طوفان دنیا را از گرداب حایل نجات مى دھند

 :مى فرمایند) علیھ السالم (امام معصوم 
  .(5)اءسرع) علیھ السالم (و سفینة الحسین  كلنا سفن النجاة

 . سریعتر است) علیھ السالم (ھمھ ما كشتى ھاى نجاتیم و كشتى حسین 
اراده و ھمتشان در باتالق دنیا بھ گل نشستھ كشتى ھاى نجات و مدد آنانى ھستند كھ پاى ) علیھم السالم (اھل بیت 

 .بھتر و سریعتر عمل مى كند) علیھ السالم (اما كشتى حضرت سیدالشھداء . است 
او بابى است از ابواب بھشت و كشتى نجات و چراغ ھدایت ، ھر چند آباء عظام و ابناء كرام او نیز ابواب جنان و ))

سیع تر و كشتى او بھ ساحل نزدیك تر و استغاثھ بھ نور او سھل تر كشتى ھاى نجات ھستند لكن باب آن حضرت و
 ((. است ھمھ ایشان پناه خلقند، لكن پناه آن جناب آسان تر و دایره او وسیع تر است

است ؟ و چھ راز و رمزى در این ) علیھم السالم (از چھ رو است كھ كشتى سیدالشھدا سریع تر از سایر اھل بیت 
 نھفتھ است ؟

رمز این سرعت در كربال منطوى است باید كربال را شناخت و از مرز عاشورا گذشت و زمان و مكان را  راز و
 .در نوردید و خویشتن را در قربانگاه كربال قربانى نمود

معرفت گرانبھاترین گوھر است كھ روح را از . تا عاشق بھ رنگ معشوق در نیاید؛ نمى تواند معشوق را بشناسد
 .رھا نموده و بھ آسمان ھاى نورانى عروج مى دھد تا او با قلب ببیند و بشنود قفس تاریك دنیا

 .گفتھ شد كھ سالك الى هللا براى رسیدن بھ مقام قرب بایستى بھ مقام عبودیت نایل شود
  .(6)یا ایھا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم

 .اما عبادت داراى مراحل و مراتبى است كھ بایستى منزل بھ منزل طى شود تا انسان بھ مقام حقیقت عبودیت برسد
عبادت مكرمین ، عبادت متقین ، عبادت مخلصین و مخلَصین ، عبادت مصطفین و عبادت زاھدین ، ھر كدام 

ان تا جامع ھمھ این عبادات نشود، نمى تواند بھ مقام قرب مطلق نایل مرحلھ اى از مراحل عبادت ھستند كھ انس
 .گردد

این امر مستلزم قدم گذاشتن در وادى ھجرت و جھاد با نفس و عمل بھ تعالیم اسالم با تمام زوایاى آن مى باشد كھ 
 .ھمتى واال مى طلبد

طاف خاصھ اى براى آن جناب قایل شده است حال آن كھ خداوند بھ خاطر سیدالشھداء و نوع شھادت آن امام ھمام ال
 . چنان كھ در زیارت حضرت ابا عبدهللا مقام جمیع عبادات فوق الذكر قرار داده شده است. 

 .با عشق بھ سیدالشھدا است كھ مى توان ره صد سالھ را در یك شب پیمود
 : آمده است 59و  54صفحھ  98در بحاراالنوار جلد 

 ((. لشھدا نوشتھ مى شود صالة مالئكھ و تسبیح و تقدیس ایشان تا روز قیامتاز براى زایر حضرت سیدا))
 .این مرتبھ مخصوص عبادت مكرمین كھ مالئكھ الھى ھستند، مى باشد

 :در روایتى دیگر مى فرمایند
را زیارت كند از براى او حاصل مى شود مراتب عبادت مصطفین كھ انبیا ) علیھ السالم (كسى كھ امام حسین ))
(7)ستندھ

)). 
 :مى فرمایند 3صفحھ  91ھمچنین در بحاراالنوار جلد 

 ((. حاصل مى شود مراتب عباد الصالحین و مومنین و متقین و خائفین) علیھ السالم (از براى زایر امام حسین ))
ن خاطر است كھ او بھترین سائر و سالك الى هللا بوده است و زیباترین شیوه را جھت فناى فى هللا و نھایتا این بدا

 .بقاى در معبود و معشوق خویش برگزید
و خداوند امتیازات ویژه اى براى آن حضرت قرار داد كھ در ھیچ كدام از اولیاى الھى این خصوصیت وجود 

 . بسیار رونده است بھ ھمین خاطر؛ كشتى او. ندارد
 : در روایات آمده است كھ

 ((.سجده بر خاك سیدالشھداء حجاب ھاى ھفتگانھ را از میان برمى دارد))
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (نیز زیارت سیدالشھداء افضل از زیارت خانھ خدا بیان شده بھ طورى كھ پیامبر اسالم 

 :در حدیثى مى فرمایند
 ((.یدالشھداء برابر است با نود حج مقبول من پیامبریك بار زیارت س ...))



عشق بھ . بیت هللا حقیقى است و خداوند جمیع فضایل كعبھ را براى او قرار داده است ) علیھ السالم (امام حسین 
سیدالشھداء عشق بھ خدا است و عشق حقیقى و سوزاننده بھ حضرت احدیت از سرچشمھ والیت حسین بن على 

 .زیباتر شعلھ ور مى شود ( علیھ السالم(
از این رو است كھ اكثر اولیاى الھى از طریق استمداد و توسل بھ آن حضرت راه طوالنى و پرخطر سلوك را بھ 

 .آسانى و سرعت طى مى نمایند
 :یكى از عرفاى بزرگ معاصر در این مورد مى فرمایند

قتى كھ حركت مى كند سایر كشتى ھا كنار مى ھمھ اھل بیت كشتى نجاتند، اما كشتى امام حسین سریعتر است و))
رو بھ خدا سریع است تجلى خدا ھم بھ سوى ) علیھ السالم (حركت امام حسین  .كشند و راه را براى آن باز مى كنند

) علیھ السالم (تجلى امام حسین  .او سریع است راه خدا سخت است اما با امام حسین خیلى آسان و كم كار است 
امام حسین نجوا و نھرى بین خدا و خلق است ھر كس محاذى او شود او را بھ باال مى برد . است ھمدوش تجلى خد

(8)وقتى با امام حسین كارت اصالح شد، عبادتت ھم تمام شد، دنیا ھم تمام شد و بھ جاى اصلى خودت رفتھ اى
)).  

ھمھ بزرگان دین بھ نوعى این ارادت و عشق فوق العاده خود را بھ حضرت سیدالشھداء نشان داده اند برخى در 
 . قالب اشعار و برخى بھ صورت خطابھ ھاى جانسوز و برخى با گریھ ھاى فراوان
مؤ ید این سخن ) علیھ السالم (ن ذكر نمونھ ھایى از این خضوع و خشوع بزرگان دین در برابر حضرت امام حسی

 :خواھد بود
دستور مى داد قبل از تدریس ، یك نفر ) رحمة هللا علیھ (حضرت آیت هللا العظمى حاج شیخ عبدالكریم حائرى ))

ھمچنین ایشان حتى پس . بخواند و سپس درس را شروع مى كرد) علیھ السالم (قدرى مصیبت حضرت سیدالشھداء 
در خیابان ھا در دستھ ھاى سینھ زنى و عزادارى آن حضرت بر سر و سینھ مى زد ھنگامى از رسیدن بھ مرجعیت 

 :دلیل این توسل و شیفتگى فوق العاده را مى پرسد در جواب مى فرماید  كھ یكى از نزدیكانش
(9)من ھر چھ دارم از آن حضرت دارم))

)).  
 : در كتاب سیماى فرزانگان آمده است كھ

در نجف اشرف جز در موارد استثنایى برنامھ زیارت ) رحمة هللا علیھ (در تمام مدت اقامت حضرت امام خمینى ))
ودند و در ھر دھھ ب) علیھ السالم (در اغلب ایام زیارتى در كنار قبر امام حسین . ھر شبھ ایشان ھرگز ترك نشد

 ((.عاشورا ھر روز زیارت عاشوراى معروفھ با صد مرتبھ سالم و صد مرتبھ لعن مى خواندند
دورانى كھ در بروجرد بودم ، یك وقت چشمانم كم نور شده و بھ شدت درد : مرحوم آیت هللا بروجردى فرموده اند))

من مقدارى گل از . در شھر بھ راه افتاده بودندمى كرد، تا این كھ روز عاشورا ھنگامى كھ دستھ ھاى عزادارى 
برداشتم و بھ چشمان  -كھ بھ عالمت عزادارى گل بھ سر خود مالیده بود  -روى سر یكى از بچھ ھاى عزادار دستھ 

 ((.خود كشیدم ، فورا چشمانم دید و نور خود را باز یافت و دردش تمام شد
وحید بھبھانى زمانى كھ براى زیارت بھ حرم سیدالشھداء ھمچنین معروف است كھ آقا محمد باقر معروف بھ 

مشرف مى شد، اول آستان كفش كن آن جناب را مى بوسید و روى مبارك و محاسن شریف خود را بدان مى مالید؛ 
پس از آن با خضوع و خشوع و رقت قلب بھ اندرون حرم مشرف مى شد و زیارت مى كرد و در مصیبت حضرت 

(10)كمال احترام را مراعات مى فرمود  (المعلیھ الس(امام حسین 
)). 

 شاھا من ار بھ عرش رسانم سریر فضل 
 

 مملوك آن جنابم و مسكین این درم 

 گر بر كنم دل از تو و بردارم از تو مھر 
 

 كنم آن دل كجا برم ؟ آن مھر بر كھ اف

 نامم ز كارخانھ عشاق ، محو باد 
 

 گر جز محبت تو بود ذكر دیگرم 

 من كى رسم بھ وصل تو، كز ذره كمترم   اى عاشقان كوى تو، از ذره بیشتر 

شیخ السالكین و جمال المتقین آیت معظم حق ؛ حضرت شیخ محمد تقى بھلول اعلى هللا مقامھ نیز از جملھ عارفانى 
شھره ) علیھ السالم (ست كھ عشق و عالقھ او بھ اھل بیت عصمت و طھارت على الخصوص حضرت امام حسین ا

 . عام و خاص است
ھمواره این عشق و ارادت را ) علیھم السالم (او با سرودن اشعار بسیار زیاد و جانسوز در ذكر مصائب اھل بیت 

 . بیان نموده است
ھست كھ چون نام آن حضرت برده مى شد، بى اختیار اشك در چشمانش حلقھ معظم لھ آنچنان عاشق سیدالشھداء 
شبى بعد از اقامھ نماز شب در حالى كھ بھ شدت . شعر مى خواند و گریھ مى كرد  مى زد و با سوز و گدازى خاص 

 :گریھ مى كرد، غزلى شورانگیز در مورد حضرت اباعبدهللا خواند و فرمود



 : دنیا و آخرتت در آن است و آن این كھ چھل مرتبھ در ھر سحر بگویىچیزى بھ تو بگویم كھ سعادت 
اللھم العن اءول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع لھ على ذلك اءللھم العن العصابة التى جاھدت الحسین و 

 .شایعت و بایعت و تابعت على قتلھ اءللھم العنھم جمیعا
من در تعجب بودم كھ چگونھ انسانى با صد و اندى سن و سال این . ى كردمعظم لھ ذكر فوق را مى خواند و گریھ م

چنین مانند مادر جوان مرده گریھ مى كند و اشعارى كھ از اعماق جان او و از سرچشمھ دل نشاءت یافتھ و نشان 
 .از عشقى است كھ از قلبى تراوش مى كند كھ در رثاى سرور شھیدان تپیدنى خوش دارد

 .نمى زند حسین حسین حسین مى كندحسین حسین حسین 
از آنجایى كھ زبان شعر در بیان حقایق ، كاربردى ظریف و دقیق دارد و اثربخشى آن در نفوس بسیار مى باشد 

تشویق و ترغیب ) علیھ السالم (مرثیھ خوانان و شاعران را در ذكر مصایب امام حسین ) علیھم السالم (اھل بیت 
 .مى كردند

 : ر این معناستروایت زیر شاھد ب
در مصیبت حسین شعرى بخوان من خواندم : بھ من فرمود) علیھ السالم (امام صادق )) :ابو عماره مى گوید

حضرت گریست ، بھ خدا قسم بھ دنبال ھم مى خواندم و حضرت گریھ مى كرد تا جایى كھ از داخل خانھ صداى 
 :گریھ شنیدم ، پس فرمود

بخواند و پنجاه نفر را بگریاند، بھشت براى اوست و ) علیھ السالم (امام حسین اى اباعماره ، ھر كس شعرى براى 
ھر كس شعرى بخواند و سى نفر را بگریاند، بھشت براى اوست و ھر كس شعرى را بخواند و بیست نفر را 
ھر بگریاند، بھشت براى اوست و ھر كس براى حسین شعرى بخواند و ده نفر را بگریاند، بھشت براى اوست و 

كس شعرى بخواند و خود گریھ كند، بھشت براى اوست و ھر كس شعرى بخواند و خود را بھ گریھ در آورد بھشت 
(11)براى اوست

)).  
چند روزى طول . و این حقیر افتخار كتابت آن را یافتھ ام  را معظم لھ سروده است ((برادر و خواھر كربال))مثنوى 

كشید تا كتاب را بھ اتمام برسانم ، ھر بار كھ ایشان سروده ھایش را تالوت مى كرد قطرات اشك از چشمانش 
 :سرازیر مى شد و مرتب رشتھ كالم را قطع مى كرد و مى فرمود

 ((.این اشعار جگر آدمى را پاره پاره مى كند))
ى منبر وقتى لب بھ سخن مى گشود در سوگ سیدالشھداء اشعارى قرائت مى نمود كھ صداى گریھ خود معظم باال

 .لھ و حاضران بلند مى شد
 :در مورد این مثنوى و چگونگى سرودن آن معظم لھ مى فرماید

این . ستان چاپ شددر افغان ((خواھر و برادر افغان ))ھنگامى كھ در زندان افغانستان بودم كتاب شعرى بھ نام ))
آن زمان این كتاب شھرت بسیار زیادى پیدا . دیوان شعر در مورد عشق مجازى و دنیوى و بیشتر مطالبش ھجو بود

كرد، بھ طورى كھ ھمانند قرآن در ھمھ خانھ ھا یافت مى شد و مردم در كوچھ و بازار اشعار آن را براى ھم مى 
با نام ) علیھ السالم (شعر، اشعارى در مورد كربال و امام حسین  تصمیم گرفتم در پاسخ بھ این كتاب. خواندند

آن سال وقتى این كتاب در افغانستان چاپ شد از آن . بسرایم و موفق بھ این كار شدم  ((برادر و خواھر كربال))
اب جاى چنان شھرتى برخوردار گردید كھ كتاب خواھر و برادر افغان كامال بھ بوتھ فراموشى سپرده شد و این كت

 ((. او را گرفت
بود ) علیھ السالم (معظم لھ در مدت سھ روز با اشتیاق خاصى كھ نشان از محبت او بھ بارگاه حضرت ابا عبدهللا 

بیت مى باشد از حفظ مى خواند و بنده مى نوشتم كھ اتمام كتاب مصادف با اربعین  1230این مثنوى را كھ جمعا 
 .بود. ق .ه  1422حسینى 

 .بگذارم كھ معظم لھ موافقت كردند ((مقتل بھلول ))خواستم كھ اجازه فرماید نام كتاب را از ایشان 
 .اءللھم ارزقنى شفاعة الحسین یوم الورود

 گذرى بر زندگانى شیخ السالكین محمد تقى بھلول گنابادى
 .یده بھ جھان گشوددر شھر گناباد د. ق .ه  1320شیخ السالكین محمد تقى بھلول در تاریخ ھشتم جمادى الثانى 

پدر ایشان حضرت آیت هللا شیخ نظام الدین فرزند شیخ . معظم لھ در خانواده كامال روحانى و مذھبى رشد یافت 
 :معظم لھ در این باره مى فرمود. زین الدین از علما بود

 ((. پدرم مجتھد شھر گناباد و در علم سرآمد اھل زمان بود و من االن ده یك او ھم عالم نیستم))
مرحوم شیخ نظام الدین دروس حكمت و فلسفھ را نزد حكیم متاءلھ و عالم ربانى مرحوم آیت هللا العظمى حاج مال 

 .ھادى سبزوارى فرا گرفتھ بود
وى عالم فاضل ، . عموى معظم لھ حكیم بزرگوار حاج شیخ محمد خراسانى كھ از بزرگترین علماى اسالم مى باشد



از اجلھ حكما و مدرسین اصفھانى صاحب ملكات فاضلھ در اخالق و آداب و حسن  حكیم متاءلھ ، فیلسوف ماھر
معاشرت ممتاز و محضرش مجمع ارباب فضل و كمال و خود از شاگردان دو عارف شھیر جھان اسالم آخوند 

ر كاشى و جھانگیر خان قشقایى بوده و در مدرسھ صدر تنھا زندگى مى كرده و جمع كثیرى از فضال و مستعدین د
(12)خدمتش تلمذ مى نمودند

)). 
سالگى رسما وارد مكتب شده و قرآن را  6شیخ بھلول در چنین فضایى مراحل رشد و ترقى را طى نموده و در سن 

، از ادبیات تا قوانین را نزد پدر بزرگوارش مرحوم شیخ نظام الدین فرا  حوزه  آنگاه دروس . نزد خالھ فرا مى گیرد
مى گیرد حافظھ و استعداد فوق العاده بھلول در فراگیرى مطالب و حفظ نمودن دروس ، او را زبانزد عام و خاص 

 .مى كند بھ طورى كھ ایشان ظرف دو سال تمام قرآن را حفظ مى نماید
د قم شده و دروس سطح را نزد آیت هللا العظمى مرحوم آخوند مال على معصومى آن گاه جھت ادامھ تحصیل وار

فرا مى گیرد و بعد از مدتى ابتدا براى زیارت و سپس ) رحمة هللا علیھ )ھمدانى و آیت هللا العظمى مرعشى نجفى 
ظمى آقا سید براى تكمیل تحصیالت خویش بھ نجف اشرف مھاجرت مى كند و پاى درس خارج مرحوم آیت هللا الع

 :روزى استاد بھ ایشان مى فرماید. ابوالحسن اصفھانى كھ مرجع تقلید زمان خویش بوده حاضر مى شود
 .از شما: شما از چھ كسى تقلید مى كنید؟ بھلول در جواب مى گوید

ى مجتھد اگر از من تقلید مى كنید من مى گویم در اینجا مجتھد درسخوان زیاد داریم ول)) :مرحوم سید مى فرماید
مبارز كم داریم شما بھتر است بھ ایران برگردید و علیھ رژیم ستم شاھى حكومت رضاخان مبارزه كنید ایشان ھم 
امر استاد را اطاعت كرده و بالفاصلھ بھ ایران مھاجرت و مبارزه خود را بر علیھ حكومت رضاشاه شروع مى 

 .كند
قائلھ گوھرشاد را بر عھده داشتھ كھ در پى دستگیرى وى رھبرى . مبارزات بھلول علیھ رضاخان معروف است 

 .آیت هللا حسین قمى و كشف حجاب رضاخانى قیام عظمى در مشھد بھ راه اندازد
آنگاه كھ بھ دستور رضاخان فرمان دستگیرى وى صادر مى گردد، معظم لھ از طریق مرز ایران وارد افغانستان 

 .(13)سى و یك سال در زندان ھاى افغانستان عمر مى گذراندشده و آنجا نیز توسط حكومت مركزى دستگیر و 
 .معظم لھ داراى ابعاد عرفانى بسیار واالیى بوده كھ اگر بگوییم مثنوى ھفتاد من كاغذ شود

فرد، توكل و ایمان كامل ، تواضع و فروتنى مثال زدنى ، دایم الصوم بودن ،  یقین بسیار باال، زھد منحصر بھ
تقوى و ایمان سرشار در حد بسیار باالیى مى . گوشھ اى از ابعاد عرفانى و اخالقى این عارف مجاھد مى باشد

 .باشد
ن گفت كھ ایشان معظم لھ ھمھ مدارج یقین را طى كرده و بھ مقام حق الیقین رسیده است و بھ جراءت مى توا

 . وى مصداق بارز و عینى خطبھ متقین حضرت على بن ابى طالب است. زاھدترین عارف عصر حاضر مى باشد
 : سروده است 14گویى بابا طاھر ھمدانى در چند قرن پیش این دو بیتى را براى بھلول قرن 

 نھ خون دیرم نھ مون دیرم نھ لنگر   مو آن رندم كھ نامم بى قلندر 

 وز آید بگردم گرد گیتى چو ر
 

 چو شو آید بھ خشتى وانھم سر 

معظم لھ از حافظھ بسیار باالیى برخوردار است ، ایشان قرآن ، نھج البالغھ ، و صحیفھ سجادیھ و ھمھ دعاھاى 
طوالنى مفاتیح الجنان ، مثنوى مولوى ، دیوان حافظ، دروس حوزه تا خارج فقھ ، منظومھ حكیم مال ھادى 

 .ا حفظ مى باشدسبزوارى ر
عالوه بر این ، نزدیك بھ سیصد ھزار بیت شعر حفظ بوده كھ نزدیك بھ دویست ھزار بیت آن را خود معظم لھ 

 . سروده از ھمین روست كھ ملقب بھ موالناى ثانى شده است
تالیف  ((ھلول ب))جھت آشنایى بیشتر با ابعاد عرفانى و اخالقى این عارف زاھد خوانندگان عزیز را بھ مطالعھ كتاب 

 . نگارنده حقیر این سطور دعوت مى كنم
خود را كھ ھمچنان در جوش و خروش   خداوند این دردانھ زمان را از گزند بالیا حفظ فرماید و این چشمھ فیاض 

 .عاشقانھ است ، ھمچنان در حیات پر از بركت و نعمتش نگھ دارد

 ت خدایا بھ سالمت دارش ھر كجا ھس  آن سفر كرده كھ صد قافلھ دل ھمره اوست 

در پایان سخن از ھمسر محترم و باتقوایم سركار خانم پیرى بھ خاطر بازنویسى اشعار و تنظیم نوشتھ ھاى این 
حقیر تشكر نموده و امیدوارم كھ این خدمت اندك موجبات خشنودى قلب حضرت ولى هللا االعظم آقاى عالمیان و 



روحى و ارواح العالمین لتراب مقدمھ الفداه را فراھم نموده باشد و خدمت آدمیان و امام انس و جان مھدى موعود 
 : ثبت و ضبط گردد كھ) علیھ السالم (این حقیر در دفتر عشق بھ حضرت سیدالشھداء 

 ھرگز نمیرد آنكھ دلش زنده شد بھ عشق 
 

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما 

 ( علیھ السالم(والسالم على الباكین الحسین 
 ین محمدى گل تپھحس

 . ق.ه  1422رمضان المبارك 
 : قال) علیھ السالم (عن ابى عبدهللا 

و حب زیارتھ و من اراد هللا بھ السوء قذف فى قلبھ ) علیھ السالم (من اراد هللا بھ الخیر قذف فى قلبھ حب الحسین 
 . و بغض زیارتھ (علیھ السالم (بغض الحسین 

 (153كامل الزیارات ص )
و ) علیھ السالم (خداوند تبارك و تعالى اراده كند كھ خیرى بھ او برساند در دل او محبت امام حسین  ھر كھ را

علیھ (زیارتش را مى اندازد و ھر كھ را خداوند تبارك و تعالى اراده كند كھ بدى بھ او برسد در دل او بغض حسین 
 .و زیارتش را مى اندازد (السالم 

 روز عاشورا: فصل اول 
 روحشتروز پ

 مثال صبح محشر   صباحى وحشت آور 

 (14) نمایان در سماء خور
 

 چو جام زر ز خون پر 

 گرفتھ دور آن خون 
 

 غبارى از حد افزون 

 تو گفتى سرخ وردى 
 

 شده مایل بھ زردى 

 از مدارى  رسیده
 

 بھ آن اندك سوارى 

 كھ گردیده مؤ الف   ز سھ رنگ مخالف 

 عیان یك شكل تیره 
 

 از آن افسار خیره 

 جھان از غرب یا شرق 
 

 بھ بحر خون و غم غرق 

 دل عالم گرفتھ   خوشى صورت نھفتھ 

 كھ كردند وصف آن خوب   ھمین روز پر آشوب 

 میان خلق مشھور 
 

 ر بود نامش بھ عاشو

 اگر یك شخص نادان 
 

 نفھمد معنى آن 

 كنم واضح زیاده 
 

 بگویم صاف و ساده 

 بود این روز پر غم 
 

 دھم روز محرم 

 گذشتھ شصت و یك سال   ز ھجرت اندر این سال 

 دشت ھولناك

 غم آور محنت انگیز   بیابانى بالخیز 

 كھ صحراى قیامت   پر است از ھول و وحشت 

 ن شعاع شمس ، میزا
 

 بر آن دشت و بیابان 

 بھ قدرى جسم سوز است 
 

 كھ پندارى تموز است 

 نھ برگ سبز بر جا 
 

 بر آن از فرط گرما 

 نمى پرد پرنده   نھ حیوانى كھ رنده 

 (15) ز ھاى و ھوى خیلى 
 

 بھ دشت افتاده سیلى 

 شده از سیل فتنھ 
 

 حصار امن رخنھ 

 نھ سیل آب سركش 
 

 كھ باشد سیل آتش 



 جھد فرسنگ فرسنگ   شرار آتش جنگ 
 شده از جنگ حایل 

 
 ز سرھا عقل زایل 

 چھ صحرا باشد این دشت 
 

 كھ از انظار بگذشت 

 زمین كربال ھست 
 

 كھ سرتاسر بال ھست 

 

 

 

 اده براى جنگدو لشگر آم
 در این صحراى خونخوار 

 
 پى اجراى پیكار 

 شود دیده دو عسكر 
 

 بھ یكدیگر برابر 

 تمامى از پى رزم 
 

 بكرده عزم ھا جزم 

 نمى باشند ھم سر   ولیكن این دو لشكر 

 تفاوت آشكارا   بود این دو سپھ را 
 ھم از مقدار و سردار 

 
 ھم از احوال افراد 

 گروھى دشمن حق 
 

 گروھى حق مطلق 

 گروھى بیش از آالف 
 

 ھمھ بى عدل و انصاف 

 گروھى از دو صد كم 
 

 ھمھ در عدل محكم 

 گروھى را ذخیره 
 

 شده شش ماھھ جیره 

 رسد ھر لحظھ از شھر 
 

 بھ آن ھا قوت و ظھر 

 براى چھارپایان   شكمھا سیر از نان 

 بھ امر میر كوفھ 
 

 رسد ھر دم علوفھ 

 نھ نان دارند و نھ آب   ر و بى تاب گروھى زا

 ز شھر و ملك خود دور 
 

 میان خلق مھجور 

 دل جملھ شكستھ   ره آذوقھ بستھ 

 ھمھ تشنھ سھ روزه   ھمھ دارند روزه 

 گروھى فارغ البال 
 

 نھ زن ھمره نھ اطفال 

 نھ اندر دل یك ارزن 
 

 خیال دختر و زن 

 امور خانواده   ھمھ ترتیب داده 

 دل آسوده بھ جاشان   ان و طفلھاشان زن

 نشستھ شاد و آرام 
 

 ندیده جور ایام 

 گروھى را بھ ھمراه 
 

 زنان دل پر از آه 

 صغیران پریشان 
 

 ز دیده اشك پاشان 

 فغان رفتھ بھ افالك   از او زنھاى غمناك 

 برون برده ز سر خواب   یكى را قحطى آب 

 یك در فكر اوالد 
 

 فریاد  بھ عرشش رفتھ

 یكى بیم جوانش 
 

 ز درد آتش بھ جانش 

 بھ دل گوید كھ اكبر 
 

 بود شبھ پیمبر 

 بھ خون آغشتھ گردد   مبادا كشتھ گردد 

 یكى را شیرخواره 
 

 میان گاھواره 

 ز فقد آب در تب 
 

 رسیده روح بر لب 

 گروھى كم ز حیوان 
 

 برى از خوى انسان 

 پى جمع غنائم   ھمھ مثل بھائم 



 نبرده بو ز اسالم   ھمھ اشباع انعام 
 نفھمیده ز ھستى 

 
 بھ جز شھوت پرستى 

 ز خر صد مرحلھ پست 
 

 بھ شوق جایزه مست 

 دل آنھا مخالف 
 

 بھ انواع عواطف 

 خجل از فعلشان غول   مرید درھم و پول 

 مطیع آل سفیان   اسیر نفس شیطان 
 بھ ھشتھ گنج عقبى 

 
 براى حال دنیا 

 ه بر جبین چین فكند
 

 ز بغض آل یاسین 

 كمرھا بستھ یكسر 
 

 بھ كین پور حیدر 

 بھ قتل نسل زھرا   گشوده دستھا را 

 ھمھ شوم و عنیدند 
 

 طرفدار یزیدند 

 ھمھ اصحاب ایمان   گروھى پاك دامان 

 ھمھ با دانش و ھوش 
 

 ھمھ كم حرف و خاموش 

 ھمھ اھل فضائل 
 

 ھمھ پاك از رذائل 

 ھمھ زھّاد و عبّاد   بدال و اوتاد ھمھ ا

 ھمھ در جنگ رستم 
 

 ھمھ در جود حاتم 

 شھید نشاءتین اند 
 

 ھواخواه حسینند 

 آغاز جنگ
 چو خورشید جھانگیر 

 
 بقدر طول یك تیر 

 ز مشرق كرد طى راه 
 

 عیان گردید ناگاه 

 در افواج یزیدى 
 

 ُجم و جوش شدیدى 

 سپھ ساالر اردو 
 

 دین بو  نكرده عقل و

 بھ بحر جھل غواص   عمر بن سعد وقاص 

 غریق قلزم قى 
 

 حریص كشور رى 

 ز جاى خود بر آمد 
 

 بھ پیش عسكر آمد 

 بھ فرمان دادن او 
 

 مرتب گشت اردو 

 نھاده در كمان سھم   نبرده از حیا سھم 

 پیاده یا سواران   بگفت اى جمع یاران 

 بھ سوى من نگاھى 
 

 ھى كنید آنگھ گوا

 دھید اندر بر میر 
 

 كھ اول من زدم تیر 

 چو تیر آن مرد نامرد 
 

 رھا سوى حسین كرد 

 شروع تیر باران   شد از آن زشتكاران 

 كمان بگرفتھ بر كف   كمان داران ھر صف 

 خدنگ از آن كمانھا 
 

 پرد سوى نشانھا 

 ھوا از پّرش آن 
 

 چو جوالنگاه مرغان 

 افكنده صفھا  بلرز  ورودش بر ھدفھا 

 ز ضرب نعل اسبان 
 

 زمین گردید جنبان 

 غبار آنسان عیان شد 
 

 كھ خور در آن نھان شد 

 خدنگ آنرا تگرگ است   تو گفتى ابر مرگ است 

 چو یاران شھنشاه 
 

 جنود خاص هللا 

 سپر در سر كشیدند   ھجوم تیر دیدند 

 بھ میدان پا فشردند 
 

 بھ حربھ دست بردند 

 عشق حق مست ز جام 
 

 سنان و تیغ در دست 

 سبك كردند جملھ 
 

 بھ دشمن سخت حملھ 



 بھ یك شمشیر جنگى   بدل شد تیر جنگى 
 غبار آنسان عیان شد 

 
 كھ خور در آن نھان شد 

 قریب یك دو ساعت 
 

 شدند آن دو جماعت 

 بھ ھم مشغول پیكار 
 

 ز ھر دو كشتھ بسیار 

 دگر شد عیان وضع   سپس آن جنگ سر شد 

 بیابان بى صدا شد   دو قوم از ھم جدا شد 
 بھ جاى خویش ھر قوم 

 
 ستاند اندر آن یوم 

 پس از یك جنگ خونى 
 

 بشد صمت و سكونى 

 عیان در بین آن خیل 
 

 دمى آرام شد سیل 

 مبارزه و جنگ تن بھ تن
 چو قدرى آرمیدند 

 
 نفسھایى كشیدند 

 مبارزھاى چاالك 
 

 ك دالورھاى بى با

 برون از آن دو صف شد 
 

 بیكدیگر طرف شد 

 شده با ھم مقابل   تو از حق یك ز باطل 

 تو گویى ابر مرگ است 
 

 خدنگ آن را تگرگ است 

 قتیل نیك خویى   گھى ابلیس جویى 

 گھى در حق پرستى 
 

 ز خصم آمد شكستى 

 مبارزھا قرین بود   دمى حالت چنین بود 

 بھ ھر سو تاز و تك بود 
 

 نبرد یك بھ یك بود 

 جنگ مغلوبھ
 سپس جنگ دگر شد 

 
 از اول سخت تر شد 

 چو دو مرگ مجسم   دو لشكر ریخت بر ھم 

 نگویم شرح این جنگ 
 

 كھ دلھا مى شود تنگ 

 جگر گردد پر الماس 
 

 ز قطع دست عباس 

 ز خون دل رخ احمر 
 

 شود از قتل اكبر 

 (16) ش بیان سازم ماءل  چو نتوان گفت حالش 

 كھ یاران شھ دین   ماءل جنگ شد این 

 سر از كف جملھ دادند 
 

 بھ بحر خون فتادند 

 ز جان خود گذشتند 
 

 ھمھ مقتول گشتند 

 بھ خاك تیره خفتند 
 

 بھ باغ خود رفتند 

 نھ یك تن مانده بر جا   ن شیران ھیجا از آ
 بشد آن دشت خالى 

 
 از آن مردان عالى 

 كان على بن الحسین علیھما السالم یقول
ایما مؤ من دمعت عیناه لقتل الحسین بن على دمعة حتى تسیل على خده بّواءه هللا بھا فى الجنھ غرفا یسكنھا احقابا و 

 ده فینا الذى مسنا من عدونا فى الدنیا بواءه هللا بھا فى الجنة مبواء صدقایما مومن دمعت عیناه حتى تسیل على خ
 (.106كامل الزیارات ، ص )

گریان شود، تا جایى كھ بر صورتش جارى شود خداوند متعال ) علیھ السالم (دیده ھر مومن براى شھادت حسین 
ھر مومنى بھ خاطر آزارى كھ ما در دنیا از و . غرفھ ھایى در بھشت بھ او عنایت كند كھ دائم در آن سكونت نماید

 .دشمنان دیدیم بر ما گریھ كند تا اشكش بر چھره اش بریزد خداوند او را در بھشت اقامت صدق و ھمیشگى دھد
 برادر و خواھر: فصل دوم 

 ساعت دوم بعد از ظھر
 یكى پر حال روزیست 

 
 ھواى جسم سوزیست 

 دو از پیشین گذشتھ 
 

 حرارت سخت گشتھ 

 شعاع خور زیاد است 
 

 بھ عین اشتداد است 



 كھ چسبد بر زمین پا   چنان سخت است گرما 
 ھوا آنسان پر آزر 

 
 كھ جوشد مغز در سر 

 شود بر سنگ تختھ 
 

 ز گرمى گوشت بھ پختھ 

 زمین آنقدر ببینم 
 

 كھ گر ریزم ھر دم 

 نگردد رفع خشكى   بھ خاك از آب مشكى 

 حال چشم پر اشك  بھ  لب تشنھ برد رشك 

 وضعیت میدان جنگ
 در این جوش حرارت 

 
 ھم آن اھل شرارت 

 كھ گفتم حالشان پیش   ھم آن قوم بداندیش 

 در آن دشت بالخیز 
 

 كھ كردم وصف آن نیز 

 بھ كف شمشیر تیزند 
 

 مھیاى ستیزند 

 ھمھ دلشاد و خرم 
 

 كھ شد یار حسین كم 

 یكى گوید بشارت 
 

 ت كھ آمد وقت غار

 شده شھر بى علمدار   كنون آسان شده كار 

 علمدارش تلف شد 
 

 دلش غم را ھدف شد 

 حسین را نیست اعوان   یكى گوید كھ یاران 

 اگر مى داشت یاور 
 

 نمى شد كشتھ اكبر 

 كھ آخر گشتھ بازى   یكى در ترك تازى 

 دم صبر و ثبات است 
 

 ھمین دم شاه مات است 

 یست بھ ھر سو جست و خیز
 

 عجب یك رستخیزست 

 صداھا ھست بارز 
 

 اال ھل من مبارز 

 وضعیت حرم سرا
 در این آشوب و غوغا 

 
 بھ دیگر سمت صحرا 

 نمایان خیمھ ھایى ست 
 

 در آن شور و نوایى است 

 فغان و نالھ برپاست 
 

 خروش آن ، جمع زنھاست 

 چو خور یك خیمھ تابان   بھ یك سمت بیابان 

 كھ باشد جاى شاھى   گواھى بھ ھر وضعش 

 در خیمھ سواریست 
 

 تنش پرزخم كاریست 

 دل غمگین ستاده 
 

 بھ نیزه تكیھ داده 

 اگر پرسى كھ ھست این 
 

 بزرگ آل یاسین 

 فروغ چشم زھرا   رئیس اھل بطحا 
 انیس قلب حیدر 

 
 امین رب داور 

 عزیز جان احمد 
 

 گل باغ محمد 

 امام عالمین است 
 

 س حسین است شھ بیك

 خالف حكم معبود   بھ جرم اینكھ ننمود 

 بھ طوع و میل بیعت   بھ اصل فسق و بدعت 

 سپس از مكھ مھجور   شد اول از وطن دور 

 كنون مانده ست بى یار 
 

 میان قوم اشرار 

 على اكبر جوانش 
 

 برادر زادگانش 

 جوانان دلیرش   برادرھاى شیرش 

 رجال جان نثارش 
 

 شیرخوارش صغیر 

 ھمھ از دست رفتھ 
 

 بھ خون و خاك خفتھ 

 بھ دورش معشر زن 
 

 تمامى گرم شیون 

 ھمھ اقوام مرده   سراسر رنج برده 



 امان از جوش گرما   یكى گوید كھ بابا 
 یكى در آه و فریاد 

 
 كھ داد از تشنگى داد 

 برادر و خواھر
 بھ پیش آن سواره 

 
 چو یك تابان ستاره 

 زنى قامت خمیده   نگ پریده عیان ر

 بود آن ماه پیكر 
 

 ورا بیچاره خواھر 

 ھمان فرخنده اقبال 
 

 ھمان شوریده احوال 

 ھمان محبوبھ رب 
 

 كھ نامش ھست زینب 

 محمد جد پاكش   زنى زار و بالكش 

 على باب گرامش 
 

 بتول پاك نامش 

 نھ از پیرى قدش خم 
 

 خم است از كثرت غم 

 و فرزند ز داغ ھر د
 

 ز قتل خویش و پیوند 

 لبش از تشنگى خشك 
 

 (17) چو كافورش شده مشك 

 ز زحمت ھا كشیده است   نھ از پیرى سفید است 

 در این ساعت نھ بر سر 
 

 كسش جز یك برادر 

 بھ فكر ترك جان است   م روان است برادر ھ

 بھ خواھر ھم یقین است 
 

 كھ دیدار آخرین است 

 كھ اندر وقت آخر   كنون دارد بھ خاطر 

 برادر را ببیند 
 

 دمى با او نشیند 

 كند راز دل خویش 
 

 بگوید مشكل خویش 

 ولى وقت نشستن 
 

 نمانده بھر این زن 

 مخالف جنگجویند 
 

 ند ھمھ در ھاى و ھوی

 كند فرزند زھرا   اگر در جنگ آنھا 

 دمى دیگر تاءنى 
 

 اعادى بى تبانى 

 بھ خیمھ در مى آیند 
 

 زنان را مى ربایند 

 گفتار خواھر
 جدا مى گردد از یار   چو زینب دید ناچار 

 بھ رخسار برادر 
 

 بسى زد بوسھ خواھر 

 دو دیده ساختھ رود 
 

 زبانش در سخن بود 

 انم كھ اى آرام ج
 

 بزرگ خاندانم 

 بھ تو ھست افتخارم   تو ھستى از تبارم 
 ز بودت عشرتم ھست 

 
 وجودت عزتم ھست 

 در این دنیاى فانى 
 

 بھ طفلى و جوانى 

 روانى شاد بودم 
 

 ز غم آزاد بودم 

 مرا جدى بسر بود   چھ احمد ذات محمود 

 بُدم باب گرامى   چو حیدر مرد نامى 

 بھ زانویش سرم بود   بود چو زھرا مادرم 

 بھ دورم انجمن بود 
 

 برادر چون حسن بود 

 چو احمد شد بھ دنیا 
 

 بھ سوى رب اعال 

 انیسم بود مادر   پس از جدم پیمبر 

 چو مادر از سرم رفت 
 

 فروغ از اخترم رفت 

 دلم خوش با پدر بود 
 

 مرا او تاج سر بود 

 چو حیدر خفت در خون 
 

 ن بھ تیغ دشمن دو

 حسن تاج سرم بود   وجودت افسرم بود 



 برید از او مرا دھر   چو او شد كشتھ زھر 
 تو بودى در بصر نور 

 
 بھ تو دل بود مسرور 

 كنون خواھى تو مردن 
 

 بھ غربت جان سپردن 

 مرا در غم گذارى 
 

 بھ نامحرم سپارى 

 میان جمع نامرد   چھ سازد یك زن فرد 

 نھ با كس دشمنم بود   اگر تنھا تنم بود 
 ولى در این بیابان 

 
 چھ سازم با یتیمان 

 منم یك بینوا زن 
 

 بھ دورم شصت و شش تن 

 زنان داغ دیده 
 

 بنات غم رسیده 

 بھ جز یك مرد بیمار   ندارم محرم و یار 

 كھ در بستر فتاده 
 

 قوا از دست داده 

 كھ گردم نزد خالق   چنان طاقت شده طاق 

 تد دعایم قبول اف
 

 بھ مرگ خود رضایم 

 تو دائم در حیاتى 
 

 مرا باشد نشاطى 

 مرا از دست دادى   اگر از پا فتادى 

 یقین مى دانم اى نور 
 

 كھ چون از تو شوم دور 

 اسیر و خوار و زارم 
 

 بھ سر چادر ندارم 

 مرا شد خاك بر سر    !برادر اى برادر

 گفتار برادر
 خمیده خواھر زار 

 
 اشد غم دل افگار مب

 تویى محبوبھ حق 
 

 ز تو دین راست رونق 

 تو دخت مرتضایى 
 

 از آل مصطفایى 

 مكان در دوش زھرا   تو را بوده ست شبھا 

 تو نور آن چراغى 
 

 گل آن سبز باغى 

 تو شاخ آن درختى 
 

 بھ عالم نیك بختى 

 منال از محنت سخت 
 

 مدان خود را تو بدبخت 

 عزیز كردگارى   وارى اگر دیدى تو خ

 رضا در ھر قضا باش   بھ حكم حق رضا باش 

 خدا فرمود قسمت 
 

 كھ در این ملك غربت 

 سر افتد از تن من 
 

 تو افتى دست دشمن 

 در این بس مصلحت ھاست 
 

 بھ آن خالق داناست 

 بود خیر و سعادت   براى من شھادت 

 تویى آیین جدم   شود چون كشتھ گردم 

 دین اسالم براه 
 

 مرا مرگ است اكرام 

 نیفتم گر كھ بر خون 
 

 یزید فاسق دون 

 بھ مردم حكم راند   بھ دنیا دیر ماند 

 دھد از ظلم و بیداد 
 

 اساس شرع بر باد 

 ولى چون كشتھ گشتم 
 

 ز دنیا در گذشتم 

 شود آشوب برپا   پس از مرگم بدنیا 

 بخیزد انقالبى 
 

 عیان گردد سحابى 

 كھ یك ظالم نماند   ن سیلى براند چنا

 یزید از بعد مرگم 
 

 بماند در جھان كم 

 بزودى جان سپارد 
 

 جھان را واگذارد 

 شود گم اعتبارش 
 

 ھمھ خویش و تبارش 



 مقامى ارجمند است   تو را نامى بلند است 
 اگر بینى حقیرى 

 
 رویھ بر اسیرى 

 ندارد این دوامى 
 

 تو آخر نیك نامى 

 دنیا و بھ عقبى  بھ
 

 شود خصم تو رسوا 

 ولى برجاست ناموس   شوى چندى تو محبوس 

 خالصى گشتھ سختى   نپاید حبس اندى 
 دھد لطف خدایى 

 
 ز زندانت رھایى 

 سپس پاداش زحمت 
 

 الى روز قیامت 

 برحمت مى شوى یاد 
 

 تو با آباء و اجداد 

 مشو ھمشیره گریان   مشو خواھر پریشان 

 تار خواھرگف
 ایا سردار زینب 

 
 ایا غمخوار زینب 

 فروزان ماه زینب 
 

 امام و شاه زینب 

 بسى خوشتر ز قند است   سخنھاى تو پند است 

 زداید تلخى ھجر 
 

 فزاید قوت و صبر 

 مرا عھد است و پیمان   بھ تو اى اصل ایمان 

 كھ باشم زینب تو 
 

 محمد مطلب تو 

 ر منیفت بمنظو  بھ مقصود شریفت 

 كنم با بردبارى 
 

 بھ طوع و میل یارى 

 ز عھد طفلى و مھد 
 

 كھ بودم با تو ھم عھد 

 رضایم شد رضایت 
 

 قوایم شد فدایت 

 پس از تو ھم قوایم 
 

 فدایت مى نمایم 

 بھ ھر غم استقامت   كنم بھر مرامت 

 دمى در نزد من ایست 
 

 بگو تكلیف من چیست 

 گفتار برادر
 كھ ھستى یاور من   اھر من عزیزه خو

 ز مادر یادگارى   مرا تو غمگسارى 

 تو را كاریست دشوار 
 

 تكالیفى است بسیار 

 تو را ھست اى نظیفھ 
 

 یكى چندین وظیفھ 

 بھ پیش ات ھست كارى 
 

 بھ دوشت ھست بارى 

 نباشد كار نسوان   كھ منزل بردن آن 
 ولى ھستى تو خواھر 

 
 چو سان اثنین مادر 

 بھ عصمت چون بتولى 
 

 بھ طاقت چون رسولى 

 بھ جرات شیر غایى 
 

 شبیھ بوترابى 

 زن اما شیر مردى   بھ عقل و صبر فردى 

 كھ بعد از من توانى   بھ تو دارم گمانى 

 بھ منزل آرى این بار   دھى انجام این كار 

 چو من رفتم بھ میدان 
 

 تو با زنھا و طفالن 

 زر و زیور بریزید 
 

 لباس از بر بریزید 

 ھمھ در صبر كوشید   ھمھ كھنھ بپوشید 

 بھ یك خیمھ در آئید 
 

 جدا از ھم مپائید 

 زر و رختى كھ دارید 
 

 بھ دشمن واگذارید 

 اگر این كار كردید 
 

 یقین دانم كھ گردید 

 ھمھ حفظ از حقارت   و غارت (18) بھ وقت نھب 



 براى زیور و زر   نیاندازند لشكر 
 بھ دست و پایتان دست 

 
 شما را الیق این ھست 

 در آن ساعت كھ اشرار 
 

 ھجوم آرند یك بار 

 گمانم خصم سركش 
 

 زند بر خیمھ آتش 

 ھمھ اطفال حیران   شوند از خوف نیران 

 حریق خیمھ ھا شد   ورش بھ پا شد چو این ش
 تو با اطفال و زنھا 

 
 بكش خود را بھ صحرا 

 در آن دم خصم غدار 
 

 چو بیند مرد بیمار 

 بھ سوى او بتازد 
 

 كھ كار او بسازد 

 مبادا گردد این كار   عزیزم خوب ھوش دار 

 كھ ھست از من بدنیا 
 

 ھمین فرزند برجا 

 خاص و عام است  امام  شما را او امام است 

 كند خالق نمایان 
 

 ز نسل اش رھنمایان 

 بھ جسمش تب فكنده 
 

 براى اینكھ زنده 

 رسد فیض اش بھ عالم   بماند بعد مرگم 

 چو خواھد شمر ابتر 
 

 از او سازد جدا سر 

 شكایت كن تو از او 
 

 بھ پیش میر اردو 

 از این كارش جلوگیر   در آن دم گردد آن میر 

 بھ سوى كوفھ و شام   این قوم دم آشام چون 

 شما را كوچ دادند 
 

 بھ صحرا رو نھادند 

 بھ صحراھاى حائل 
 

 مباشد خویش غافل 

 ھوادار زنان باش 
 

 بھ فكر دختران باش 

 بزرگ كاروانى   تو شخص كاردانى 

 اگر كس در بیابان   از این زنھا و طفالن 

 اگر از كاروان ماند 
 

 و نان ماند و یا بى آب 

 بھ ھر نوعى توانى 
 

 مدد او را رسانى 

 ز رنج و بى نوایى 
 

 چو داد از حق رھایى 

 بگو اى بى قرینھ   رسیدى در مدینھ 

 سالمم با محبان 
 

 مشو ھمشیره گریان 

 پیرھن كھنھ
 وصیت شد چو پایان 

 
 بكرد آن شاه خوبان 

 لباس مندرس را   طلب از دخت زھرا 

 از او پرسید خواھر   پیكر بپوشیدش بھ 

 كھ مى پوشى چرا این ؟ 
 

 بگفت آن سرور دین 

 كھ چون سر از تن من 
 

 فتد با تیغ دشمن 

 برند رختم بھ غارت   گروه پر شرارت 

 ولى در رخت پاره 
 

 ندارد كس نظاره 

 نھ آن را قیمتى است 
 

 نھ در آن رغبتى است 

 اید در این فكرم كھ ش  چو كم قیمت نماید 

 بماند بر تنم آن 
 

 نباشم لخت و عریان 

 نھ ھنگام درنگ است   عزیزم وقت جنگ است 

 عدو در قیل و قالند 
 

 مھیاى قتالند 

 زمانى گوش بگشا 
 

 كھ در ھر سمت صحرا 

 چھ غوغا ھست و فریاد 
 

 تو را حافظ خدا باد 



 مشو ھمشیره گریان   كھ من رفتم بھ میدان 

 : عن ابن سنان قال
. یحسب لھ بكل درھم انفقھ الف درھم  : جعلت فداك ، ان اباك كان یقول فى الحج): علیھ السالم (قلت البى عبدهللا 

حتى عد  - یابن سنان یحسب لھ بالدرھم الف و الف : ؟ فقال )علیھ السالم (فما لمن ینفق فى المسیر الى ابیك الحسین 
علیھم (هللا تعالى خیر لھ و دعاء محمد و دعاء امیرالمؤ منین و االئمھ و یرفع لھ من الدرجات مثلھا و رضا  -عشرة 
 . خیر لھ) السالم 

 (138كامل الزیارات ، ص )
در برابر ھر درھم كھ براى : فدایت شوم ، پدرت مى فرمود: گفتم ) علیھ السالم (بھ امام صادق : ابن سنان گفت 

چھ اندازه ؟ فرمود، ) علیھ السالم (ر زیارت پدرت حسین حج مصرف شود ھزار درھم جزا و مزد است ، در براب
بھ ھمین صورت درجات او باال مى رود، و خشنودى خدا و : ھزار ھزار؛ تا ده مرتبھ حضرت شمردند و گفتند

 . دعاى پیامبر و امیرالمؤ منین و امامان براى او بھتر است

 

 شھادت: فصل سوم 
 طبل و شیپور

 جنگ است مشھور كھ در   صداى طبل و شیپور 

 ز فوج آل سفیان   بگو شاید بھ ھر آن 

 رسد از دور و نزدیك 
 

 بھ كیھان صورت موزیك 

 كھ بگسست از حسین حبل   بلند آواز از طبل 

 ھمى گوید نقاره 
 

 بھ لشكر البشاره 

 حسین گردیده بى كس   بشارت قوم ناكس 

 بشارت فوج فاجر 
 

 كھ گشتھ جنگ آخر 

 انان شده كشتھ جو
 

 فنا شد پھلوانان 

 نمانده غیر یك تن 
 

 (19) ترن تن تن ترن تن 

 شده بى برگ و بى بر   نھال باغ حیدر 

 كنون باید بھ تیشھ   تنھ مانده و ریشھ 

 درخت از ریشھ كندن 
 

 تن تن ترن تن  ترن

 على اكبر جوانش 
 

 برادر زادگانش 

 برادرھاى شیرش 
 

 جوانان دلیرش 

 صغیر شیر خوارش   رجال جانثارش 
 ھمھ از دست رفتھ 

 
 بھ خون و خاك خفتھ 

 نمانده غیر یك تن 
 

 ترن تن تن ترن تن 

 بكوشید اى دلیران 
 

 كھ از جسمش رود جان 

 ده سرش گردد بری  زمان آن رسیده 

 ترن تن تن ترن تن   بباید سعى كردن 

 زنان و دخترانش 
 

 تمام خاندانش 

 ھمین شب دستگیرند 
 

 بدست ما اسیرند 

 بخواھیم آن زنان را 
 

 گروه بى كسان را 

 ترن تن تن ترن تن   بھ شام و كوفھ بردن 

 حملھ شدید
 سپاه پر توّحش 

 
 ھمھ گرم تعیّش 

 كھ مھ روى ید هللا 
 

 شت ناگاه مصور گ

 نژاد شاه مردان   ز خیمھ شد بھ میدان 



 مثال شیر غران   بھ كف شمشیر بران 
 صفوفى كھ دمى قبل 

 
 منظم بود چون حبل 

 ز ھم بگسیخت آنسان 
 

 كھ گردد مھره پاشان 

 قیامت گشت پیدا 
 

 چو زد خود را بر اعدا 

 سوى كوفھ دونده   یكى نیزه فكنده 

 گریزد بى درنگى   چو گربھ از پلنگى 
 دگر كس كرده چون موش 

 
 ره خود را فراموش 

 فكنده یك سپاھى 
 

 بھ شط خود را چو ماھى 

 یكى گردیده چون مار 
 

 گریزان جانب غار 

 یكى را خود سر گم   یكى را شد پسر گم 

 یكى شمشیرش از دست 
 

 بیفتاد و ز صف جست 

 فتاد از كف كمانش   یكى از ترس جانش 

 آبقصد 
 مثال جمع روباه   َچو شد از ھیبت شاه 

 فرارى قوم ھرزه 
 

 حسین چون شیر شرزه 

 بھ سوى شط روان شد   پى آنھا دوان شد 

 چو میر آن جماعت 
 

 نظر كرد این شجاعت 

 بزد بر فوج خود ھى   بشد لرزان تن وى 

 كھ ھان اى تیره روزان 
 

 در این گرماى سوزان 

 اگر نوشد حسین آب 
 

 فر بینید در خواب ظ

 لب او گر شودتر 
 

 سیھ ما راست اختر 

 بھ ھر قیمت كھ باشد 
 

 اگر چھ جان خراشد 

 از آبش باز دارید   بھ سویش روى آرید 

 ز ھر جانب بتازید 
 

 ز شطاش دور سازید 

 شدت جنگ
 قشون دل فسرده   سپاه ترس خورده 

 دوباره شد دالور   بھ تحریك سر افسر 

 قرارى ھا ز ھر سو 
 

 بھ ھم دادند بازو 

 صف پاشیده از ھم 
 

 دوباره شد منظم 

 ھر آن قوه كھ موجود 
 

 در آن قوم دنى بود 

 بھ كار انداختندش   مرتب ساختندش 
 كھ گردد شاه مظلوم 

 
 ز شرب آب محروم 

 ز یك سو بارش تیر 
 

 ھو را كرده چون قیر 

 ز یك سو پرش سنگ 
 

 تنگ فضا را ساختھ 

 ھمھ شمشیرداران   ھجوم آور سواران 

 سوى شر رو نھاده   بھ كف نیزه پیاده 

 نكرده نیم جو باك   شھ دین چست و چاالك 

 در آن دریاى لشكر 
 

 چو ماھى شد شناور 

 بھ دستش خون چكان تیغ 
 

 چو یك آتشفشان میغ 

 دگر كس را بھ سر زد   یكى را بر كمر زد 

 ت بقدرى سر ز تن ریخ
 

 كھ دشمن باز بگریخت 

 صف اشرار بگسست 
 

 دل فجار بشكست 

 سپاه شوم دشمن 
 

 ز بس سر دید بى تن 

 جراد منتشر شد   ز میدان منزجر شد 



 ورود بھ شط
 چو بر آن كشتى نوح 

 
 ره شط گشت مفتوح 

 فرس را راند در شط   شھ لب تشنھ چون بط 

 ننوشیده ھنوز آب 
 

 كھ تیرى گشت پرتاب 

 كھ پر خون شد دھانش   بھ فھم آمد چنانش 

 ز شرب آب بگذشت   شھ از شط تشنھ برگشت 

 ھنوز از آن جراحت 
 

 نكرده استراحت 

 كھ آمد از صف جنگ 
 

 بھ پیشانى او سنگ 

 رخ از خون چون شفق شد   حسین را چھره شق شد 

 ز جسم اش قوه رفتھ   دو چشم اش خون گرفتھ 

 كھ تیر یك معاند 
 

 بقلبش گشت وارد 

 و تینش گشت مقطوع 
 

 روان شد خون چو ینبوع 

 در آن دم زد لعینى 
 

 بھ فرقش تیغ كینى 

 یكى نیزه بھ پھلو   زدش دیگر سیھ رو 

 در او تاب سوارى   نماند از زخم كارى 

 ز پشت اسب افتاد 
 

 جبین بر خاك بنھاد 

 لشكر بھ حرمسرا مى روند
 دل فسرده قشون   سپاه ترس خورده 

 چون این حالت بدیدند 
 

 ز دل نعره كشیدند 

 بر آمد از میانھ 
 

 نفیر شادیانھ 

 شدند اعراب جاھل 
 

 بھ نھب مال مایل 

 بھ سوى خیمھ اعراب 
 

 روان شد مثل سیالب 

 بھ رب خویش دمساز   امام صاحب اعجاز 

 وصال یار جستھ   بھ خون رخسار شستھ 

 چو بشنید این ھیاھو 
 

 ظر انداخت آن سو ن

 حقیقت را چو دریافت 
 

 براى دفع بشتافت 

 نشد بر دفع قادر   ولى از زخم وافر 

 ز جا برخاست چون باد 
 

 ولى بر خاك افتاد 

 چو نامد كارش از دست 
 

 سر دو پاى بنشست 

 بھ آن جھّال فرمود   زبان وعظ بگشود 

 كھ اى اوباش فاجر 
 

 عرب ھستید آخر 

 حیا و غیرتى ھست   تى ھست عرب را نخو

 شما را كو ھمیت ؟ 
 

 كجا شد آدمیت ؟ 

 بگفتش شمر مردود 
 

 از این حرفت چھ مقصود 

 بگفتا مقصد این است 
 

 اگر انصاف و دین است 

 سوى خیمھ نتازید   كھ تا كارم نسازید 

 بگفتش شمر سھل است 
 

 حسین ھم رزم اھل است 

 بباید دفع او كرد 
 

 ھ رو كرد سپس در خیم

 بھ حكمش قوم منفور 
 

 شدند از خیمھ ھا دور 

 زینب سالم هللا علیھا در قتلگاه
 ولى زینب خبر شد 

 
 كھ خاك او را بسر شد 

 دمى كھ دید خواھر 
 

 سوى اسب برادر 

 كھ زینش غرق خون است 
 

 سر و دم غرق خون است 

 بھ تل زینبیھ   بر آمد آن زكیھ 



 اھى سوى صحرا نگ  فكند آن دخت زھرا 
 در آن صحرا چھ بیند 

 
 الھى كس نبیند 

 حسین افتاده بر خاك 
 

 میان قوم سفاك 

 بھ دورش بیشماره 
 

 پیاده و سواره 

 بھ كف ھا اسلحھ تیز   ھمھ بى رحم و خونریز 

 بھ جسم اش مى گذارند   ھر آن حربھ كھ دارند 
 ستاده شمر بدخو 

 
 بقصد كشتن او 

 نگ سپھ ساالر دل س
 

 كھ گشتھ فاتح جنگ 

 سالح از تن گسستھ 
 

 تماشاگر نشستھ 

 بھ این حالت برادر   نبیند ھیچ خواھر 

 گفتار خواھر
 چو زینب دید پامال 

 
 برادر را بھ آن حال 

 بھ سرعت شد روان او 
 

 بھ سوى میر اردو 

 بھ آن بیدادگر گفت   بھ مژگان صد گوھر سفت 

 كھ اى از مردمى دور 
 

 س رحم مھجور ز ح

 تماشاگر نشینى   چھ سان این حال بینى 

 در این غوغا كھ برپاست 
 

 كجا جاى تماشاست 

 قوا از دست داده   حسینم اوفتاده 

 كنندش پاره پاره 
 

 كنى سویش نظاره 

 چو مقدارى سخن گفت 
 

 جواب از خصم نشنفت 

 دوید او چشم خونبار 
 

 بھ سوى شمر خونخوار 

 فرمود بھ شمر شوم 
 

 ھر آن چھ گفتنى بود 

 فزون شد اضطرابش   نداد او چون جوابش 

 در آن دم كرد زینب 
 

 برادر را مخاطب 

 عزیز جان زارم 
 

 چراغ شام تارم 

 ضیاء ھر دو عینم 
 

 شھ بى كس حسینم 

 شھ بى قوم و خویشم   انیس قلب ریشم 

 چھ حال است اینكھ بینم   حسین مھ جبینم 

 سر تو  چھ آمد بر
 

 بمیرد خواھر تو 

 الھى كور باشم 
 

 نصیب گور باشم 

 ببینم قلب پرسوز 
 

 تو را من در چنین روز 

 ندارم ھیچ چاره   كنم سویت نظاره 

 نباشد دوست یك تن   بیابان پر ز دشمن 

 نھ یك با غیرت راد 
 

 كھ از وى جویم امداد 

  !برادر اى برادر
 

 مرا شد خاك بر سر 

 برادرگفتار 
 مكن زارى بھ دشمن   بالكش زینب من 

 كھ این قومند بى شرم 
 

 در آنھا نیست آزرم 

 مبادا دشمنانت 
 

 رسانندت اھانت 

 بھ است از طعن دشمن   ھزاران زخم بر تن 

 مرا در راه معبود 
 

 شھادت بود مقصود 

 بھ مقصود رسیدم 
 

 ھمین ساعت شھیدم 

 تو را دارد لیاقت 
 

 ر و طاقت كھ سازى صب

 بھ ھر رنج و رزیھ   بھ ھر درد و بلیھ 



 ز زنھا برترى تو   على را دخترى تو 
 تو را زھراست مادر 

 
 بود جدت پیمبر 

 مشو مانند زنھا 
 

 عزیزم ناشكیبا 

 بھ زنھا یاورى كن 
 

 بھ طفالن مادرى كن 

 مشو خواھر تو گریان   بھ خیمھ روز میدان 

 : قال سمعتھ یقول) م علیھ السال(عن ابى جعفر 
من اراد ان یعلم انھ من اھل الجنة فلیعرض حبنا على قلبھ فان قبلھ فھو مومن و من كان لنا محبا فلیرغب فى زیاره 

زوارا عرفناه بالحب لنا اھل البیت و كان من اھل الجنة ، ) علیھ السالم (فمن كان للحسین ) علیھ السالم (قبر الحسین 
 . االیمان  زوارا كان ناقص ) علیھ السالم ( و من لم یكن للحسین

 ((212كامل الزیارات ، ص ))
 :شنیدم مى فرمود) علیھ السالم (راوى مى گوید از حضرت باقر 

كسى كھ مى خواھد بداند از اھل بھشت است دوستى ما را بر قلبش عرضھ بدارد اگر پذیرفت مومن است و ھر 
) علیھ السالم (مى نماید، پس كسى كھ زائر حسین ) علیھ السالم (ین كس كھ عاشق ماست رغبت در زیارت قبر حس

نیست ایمانش ناقص ) علیھ السالم (است ، او را بھ محبت خود مى شناسیم و اھل بھشت است و آن كھ زائر حسین 
 . است

 شام غریبان: فصل چھارم 
 شام غریبان

 شبى مملو از احزان 
 

 چو شبھاى غریبان 

 م بھ تن پوشیده عال
 

 لباس اھل ماتم 

 نسیم فصل ریزان 
 

 وزان اندر بیابان 

 شكستھ شّدت حّر   از آن در بحر و در بر 

 كھ آمد قاصد مرگ   ھراسان سبزه و برگ 

 بھ لرز اوراق اشجار 
 

 كھ دشمن شد نمودار 

 ز آن پھلوى شوھر 
 

 بخفتھ روى بستر 

 صغیران با پدرھا 
 

 بھ بالین ھشتھ سرھا 

 بھ صحن خانھ و بام   بند و آرام ھمھ خوا
 مباشد شخص بیدار 

 
 بھ غیر ذات دادار 

 نھ چشمى در نظاره 
 

 بھ جز چشم ستاره 

 صحراى موحشھ
 كھ در آن نیست جنبش   بیابانى است موحش 

 شده بر دشت و صحرا 
 

 خموشى حكمفرما 

 گرفتھ صحنھ ارض 
 

 كمى از نور مھ قرض 

 از آن گردیده روشن 
 

 دشت و دامن  تمام

 بخفتھ روى بستر   زنان پھلوى شوھر 

 صغیران با پدرھا 
 

 بھ بالین ھشتھ سرھا 

 بھ صحن خانھ و بام   ھمھ خوابند و آرام 

 مباشد شخص بیدار 
 

 بھ غیر ذات دادار 

 نھ چشمى در نظاره 
 

 بھ جز چشم ستاره 

 اردوى خوابیده
 میان دشت و صحرا 

 
 یكى اردوست پیدا 

 نصب دار و عسكر كھ م
 

 بھ خواب افتاده یكسر 

 مباشد كس طالیھ   ھمھ ساكن چو سایھ 

  !!كھ جملھ كامیابند  بباید خوش بخوابند 

 چرا خوش نگذرانند 
 

 كھ اكنون فاتحانند 

 شده مغلوب دشمن 
 

 نمانده زنده یك تن 



 كھ زنده نیست عباس   نباشد حاجت پاس 
 سپھ در عیش و امن است 

 
 مشیر حسین نیست كھ ش

 ھمین لشكر شب پیش 
 

 ز فرط ترس و تشویش 

 غروب جملھ بود آب 
 

 برون از چشمشان خواب 

 دوا كرده جراحت   كنون ھستند راحت 

 بدون وحشت و خوف   ز نان و آب پرجوف 
 خوشند از اینكھ فردا 

 
 گرفتھ مال یغما 

 كند ھر كس عزیمت 
 

 بھ خانھ با غنیمت 

 گاهنظرى بھ قتل
 بھ دیگر سمت صحرا 

 
 بھ خاك افتاده ھر جا 

 بدنھا از كسانى 
 

 كھ آنھا را تو دانى 

 تمامى مومن خاص 
 

 تمامى اھل اخالص 

 ھمھ اصحاب فرقان 
 

 ھمھ محمود خلقان 

 ھمھ صاحب وفایان   ھمھ پاكیزه رایان 

 ھمھ انصار احمد 
 

 فداكار محمد 

 محب اھل بیتش   منور دل ز زیتش 

 ھ در روز سابق ھم
 

 بدست قوم فاسق 

 بیفتادند بر خاك   بھ عشق شاه لوالك 

 گذشتند از سر جان 
 

 بھ راه دین یزدان 

 یكى در یارى حق 
 

 سرش گردیده منشق 

 یكى از عشق حق مست 
 

 بخون غلطیده بى دست 

 یكى را در دھن شیر 
 

 گلویش پاره از تیر 

 ز عمق اھل كینھ   یكى را چاك سینھ 

 ز خون حق پرستان 
 

 شده صحرا گلستان 

 در آن گلزار پیدا 
 

 بود انواع گلھا 

 میان آن شھیدان 
 

 در آن پر ھول میدان 

 تن سبط پیمبر   بھ خاك افتاده بى سر 

 لباسش گشتھ تاراج   ز نورش دشت وھاج 

 ز جور اھل بیداد 
 

 فزون زخمش ز ھفتاد 

 زنان بى صاحب
 قریب فوج عسكر   در آن دشت غم آور 

 نمایان خیمھ اى ھست 
 

 كھ شبھ دخمھ اى ھست 

 از آن خیمھ نواھا 
 

 نواى بى نواھا 

 رسد ھر لحظھ بر گوش 
 

 كھ از آن دل زند جوش 

 صداى اختران است   نوا صوت زنان است 

 بھ زحمت ھم قرین اند   كھ بى یار و معین اند 

 قتیل از تیغ اعدا   شده مردان آنھا 

 گویم حال ایشان  چھ
 

 شود دلھا پریشان 

 نباشد تاب تقریر 
 

 نھ ھست امكان تقریر 

 ز ھجران برادر   یكى را دست بر سر 

 یكى را سر بھ زانو 
 

 كھ فرزندان من كو 

 زند یك زن بھ سینھ 
 

 كند یاد از مدینھ 

 یكى در شور و غوغا 
 

 بھ یاد شھر بطحا 

 زیانھ كھ خورده تا  یكى دستش بھ شانھ 



 رخ و گردن ز سیلى   یكى را گشتھ نیلى 
 خراشد یك نفر رو 

 
 َكند آن دیگرى مو 

 بھ یك سو بى نصیبى 
 

 كند داد از غریبى 

 بھ یك سو دل دو نیمى 
 

 كشد آه از یتیمى 

 برادر مرده زینب   گل پژمرده زینب 

 چو بلبل در فغان بود   بزرگ آن زنان بود 
 دلش از غم لبالب 

 
 چنین مى گفت آن شب 

 یاد دیشب
 امان از فقد یاران   امان از درد ھجران 

 امان از رنج غربت 
 

 امان از این مصیبت 

 عزیزان یاد دیشب 
 

 كھ عزت داشت زینب 

 فروزان اخترم باد 
 

 برادر بر سرم بود 

 خوشا صوت تالوت 
 

 خوشا بانگ قرائت 

 بھ گوش از مسكن شاه   كھ مى آمد سحرگاه 

 جھان گر پربال بود 
 

 حسین دلجوى ما بود 

 بھ ھر غم یار ما بود   حسین غمخوار ما بود 

 كنون یارى نداریم 
 

 پرستارى نداریم 

 عزیزان یاد دیشب   ببین این حال یا رب 

 ابدان شھدا
 برون آمد ز مطلع   چو این جام مرّصع 

 بشد یك نیزه باال 
 

 بھ حكم حق تعالى 

 عمر بن سعد دل سخت   دبخت سپھ ساالر ب

 سپھ را رخصتى داد 
 

 براى دفن اجساد 

 بھ حكم آن جفاكار 
 

 ھر آن چھ بود مردار 

 از آن ابدان ناپاك 
 

 ھمھ شد دفن در خاك 

 بھ روى خاك میدان   ولى جسم شھیدان 

 كھ بگذارد جنازه   نھ كس را شد اجازه 

 نھ كس را بود یارا 
 

 براى دفن آنھا 

 د امر و فرمان رسی
 

 كھ این ابدان عریان 

 بھ روى خاك باید 
 

 نھ كس دفنش نماید 

 از این اجساد یك سر   جدا باید شود سر 
 نھ این باشد كفایت 

 
 مجازات جنایت 

 كھ باید این بدنھا 
 

 بھ خاك افتاده تنھا 

 بھ زیر نعل اسبان 
 

 شود با خاك یكسان 

 زنھا در قتلگاه
 كار  چو اجرا گشت ھر

 
 سپھ را بستھ شد بار 

 سپھ ساالر گفت این 
 

 بھ افواج شیاطین 

 كھ باید كوچ كردن 
 

 زنان را كوفھ بردن 

 اسیران مشوش   چو زنھاى ستم كش 

 شدند از خیمھ بیرون 
 

 میان دشت و ھامون 

 چو گلھاى خزانى   تمامى ناگھانى 

 شدند افتان و پاشان 
 

 بھ روى كشتھ ھاشان 

 لیالى مضطر دوان 
 

 بھ سوى نعش اكبر 

 سوى عباس مظلوم   روانھ ام كلثوم 



 بھ ھر نعش امیرى   گرفتھ ھر اسیرى 
 شده ھر ناامیدى 

 
 نواخوان بر شھیدى 

 امان از حال زینب 
 

 فغان از حال زینب 

 كدامین سو كند رو 
 

 كدامین گل كند بو 

 بھ خاك افتاده بى سر   بھ یك سو شش برادر 

 قتیل افتاده بودند   یك جابن دو فرزند  بھ
 دوان زینب بھ ھر جاست 

 
 خدایا او چھ مى خواست ؟ 

 یقینى ھست او نیز 
 

 طلب مى كرد یك چیز 

 ولى آیا چھ چیز است ؟ 
 

 كھ پیش او عزیز است ؟ 

 كھ مقصودش امام است   ھویدا بر تمام است 

 اگر در شور و شین است 
 

 مراد او حسین است 

 نالھ ھاى زینب
 امان از آن دقیقھ 

 
 كھ آن دخت شفیقھ 

 جدا راءسش بھ عین دید   تن پاك حسین دید 

 بھ روى نعش افتاد 
 

 بھ نوعى كرد فریاد 

 عساكر گریھ سر كرد   كھ بر دشمن اثر كرد 

 بگفتا یا محمد 
 

 شھ دین یا محمد 

 ببین نور دو عین ات   نظر كن بر حسین ات 

 ون است غریق بحر خ
 

 ز حد زخمش فزون است 

 بنات خویش را بین 
 

 اسیر قوم بى دین 

 تو اى حیدر كجایى ؟ 
 

 جدا از ما چرایى ؟ 

 تو خفتھ بر مزارى 
 

 خبر از ما ندارى 

 گرفتار سپاھیم   كھ بى پشت و پناھیم 

 بیا اى مادر زار 
 

 بیا زھراى افگار 

 خبردار از پسر شو 
 

 ز دختر باخبر شو 

 سر گردیده بى سر پ
 

 اسیر خصم ، دختر 

 انیس و محرم من   برادر ھمدم من 

 بھ ناحق كشتھ من   گل پر گشتھ من 

 اسیر و بى پناھم 
 

 ببین حال تباھم 

 جالل و جاه زینب 
 

 نظر كن آه زینب 

  !كجا شد شفقت تو؟
 

 حنان و رفقت تو 

 بر ایتام و صغیران   بھ زنھا و اسیران 

 چھ شد خوش خویى تو   جویى تو چھ شد دل

 فدایت خواھر تو 
 

 چھ شد انگشتر تو 

 كى از دستت كشیده 
 

 كھ انگشتت بریده 

 چھ شد پیراھن تو   بھ قربان تن تو 

 كھ بود آن پرشرارت ؟ 
 

 كھ كرد آن كھنھ غارت 

 تو چون رفتى ز دنیا 
 

 جھان شد تنگ بر ما 

 ت خیام پاك تو سوخ  مخالف آتش افروخت 

 ببردند اھل اغما 
 

 متاعت را بھ یغما 

 سر من داشت چادر   تو بودى تا كھ حاضر 

 شدى تا از نظر دور 
 

 شدم چادر ز سر دور 

 حركت قافلھ
 سر نعش برادر   بھ حال گریھ خواھر 



 صداى كوچ بنمود   كھ میر قوم مردود 
 سپاه اندر ھم آمد 

 
 عجب یك ماتم آمد 

 است عجب چون این كدام 
 

 كھ زینب رو بھ شام است 

 چو بنشانند اعدا 
 

 زنان را بر شترھا 

 از آن صحرا برفتند   ره كوفھ گرفتند 

 ز شھر آواره زینب   زن بیچاره زینب 
 نظر سوى عقب داشت 

 
 سخن ھا زیر لب داشت 

 برادر جان حقیرم 
 

 گرفتارم اسیرم 

 بسى دارم خجالت 
 

 كھ این اصل ضاللت 

 مجالى یا امانى   م زمانى ندادند

 كھ سازم دفن در خاك 
 

 تنت با قلب غمناك 

 عجب یك خواھرم من 
 

 كھ اندر ملك دشمن 

 لحد بھرت نكندم   تنت بى سر فكندم 

 ره خود را گرفتم 
 

 بھ شھر كوفھ رفتم 

 مرا میدار معذور   ولى ھستم چو مجبور 

 شود خواھر فدایت 
 

 بھ قربان صدایت 

 گفتى تو با من  كھ مى
 

 بوقت گریھ كردن 

 مشو ھمشیره گریان   مثال مھربانان 

 : قال) علیھ السالم (عن ابى جعفر 
): علیھ السالم (اذا دخل الحسین جذبھ الیھ ثم یقول المیرالمؤ منین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كان رسول هللا 
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 واقعات كوفھ: فصل پنجم 
 شھر آباد

 یكى شھریست آباد 
 

 ھوایش پاك و آزاد 

 در آن ھر فرد راغب   سكونت را مناسب 
 نفوسش بیشمار است 

 
 مساعد بھر كار است 

 براى اھل ھر كس 
 

 فراھم شغل دلچسب 

 مت مھیاست ھمھ نع
 

 نصیب پیرو برناست 

 بسى سھل و فراوان   براى ساكن آن 

 ممر ارتزاق است 
 

 كھ پاتخت عراق است 



 ھوایش خوش ز شط است   فراتش در وسط است 
 از آن شط ھر سوى شھر 

 
 كشیده مردمان نھر 

 حصار آن شدید است 
 

 بناى آن جدید است 

 بھ عھد ابن خطاب 
 

 ز بعد فتح اعراب 

 كھ باشد این قضیھ   بھ جنگ قادسیھ 

 بنا گردیده این شھر   بسى مشھور در دھر 
 بنام كوفة الجند 

 
 براى لشكر و ُغند 

 ( علیھ السالم(كوفھ در عھد خالفت حضرت على 
 ولى مشھور گشتھ   ز عمرش كم گذشتھ 

 در آن معظم وقایع 
 

 كھ در دھر است شایع 

 شده این شھر گاھى 
 

 شاھى مقر پاد

 در آن بوده زمانى 
 

 خلیفھ كاردانى 

 كھ موالى جھان بود 
 

 دلیل گمرھان بود 

 بھ كوفھ بوده سلطان   زمانى شاه مردان 

 در این شھر اندر آن دم 
 

 دیانت بوده محكم 

 نھ فاسق بود بسیار   نبود از ظلم آثار 

 فروزان بُد عدالت 
 

 گریزان بُد جھالت 

 نمى دید آفتى مور   ز پاى فیل پر زور 

 كھ سلطانش على بود 
 

 نگھبانش على بود 

 عبیدهللا بن زیاد لعنة هللا علیھ
 كسى بر شھر والى ست 

 
 كھ از ھر خیر خالى ست 

 انیس كافرین است   رئیس فاجرین است 

 پلید و بدنھاد است 
 

 عبید بن زیاد است 

 سگ قدار مكار 
 

 زنازاده زناكار 

 ش سر اراذل و اوبا
 

 دھن گندیده فحاش 

 بھ اوصاف رذیلھ   زیاد بن سمیھ 

 بھ تاریخ است معروف   ھمیشھ بوده موصوف 

 چنان پست و دغل بود 
 

 كھ در پستى مثل بود 

 در این دم زاده او 
 

 كھ چون او ھست بدخو 

 پلید رذل ظالم 
 

 بھ كوفھ ھست حاكم 

 ابالغیھ والى
 ھدایت داده والى 

 
 الى كھ مى باید اھ

 لباس سرخ پوشند 
 

 شراب سرخ نوشند 

 بھ جشن و عیش كوشند 
 

 بھ ھم چون عید جوشند 

 مبارك باد گویند   غم از خاطر بشویند 
 مزیّن شھر سازند 

 
 رباب و دف نوازند 

 مجلل جشن گیرند 
 

 ھمھ فرمان پذیرند 

 بھ حال آن كسى واى 
 

 كھ از سینھ كشد واى 

 در چشمش بود غم كھ   شود كشتھ ھر آدم 

 بریده گردد آن دست 
 

 كھ بى رنگ حنا است 

 كھ بازارش نشد جا   شكستھ گردد آن پا 

 از آن كس خون حالل است 
 

 كھ در قلبش مالل است 

 كھ روز فتح شاه است 
 

 عدو او تباه است 

 سر او بر سنان است   حسین در خون طپان است 



 عیالش در اسارت   متاعش گشتھ غارت 
 اگر اھل بلد را 

 
 بود میل تماشا 

 سوى دروازه آیند 
 

 ز خاطر غم زدایند 

 كھ مى آیند اسیران 
 

 بھ ھمراه سواران 

 بھ شھر امروز داخل   شوند آن جمع خون دل 

 ورود اسیران بھ شھر كوفھ
 بھ كوفھ شد نمایان 

 
 مجلل جشن شایان 

 رباب و دف خروشان 
 

 اھالى سرخ پوشان 

 بھ ھر جانب ز در صف   از حنا كف  ھمھ رنگ

 دم دروازه مردم 
 

 بھ ھم اندر تصادم 

 ھمھ در عیش و عشرت 
 

 نھند از فرط كثرت 

 براى آن تماشا 
 

 بروى دوش ھم پا 

 ھمھ در انتظارند 
 

 سوى ره دیده دارند 

 خروش عسكر آمد   كھ غوغایى بر آمد 

 رسیدند از ره دور 
 

 سپھ با طبل و شیپور 

 گروھى سینھ ریشان   یان در بین ایشان ع

 نشستھ بر شترھا 
 

 ز خجلت كرده سر تا 

 لباس جملھ كھنھ   سر جملھ برھنھ 

 بدنھا جملھ لرزان 
 

 دو دیده اشك ریزان 

 بھ پیش اشك باران 
 

 روانند نیزه داران 

 بھ دست ھر پلیدى 
 

 سر پاك شھیدى 

 سران روى سنان بود 
 

  مقابل با زنان بود

 سرى از قوم و از خویش   روان ھر فرد را پیش 

 میان پر جفایان 
 

 شده خالى نمایان 

 بھ دست آن دد پست 
 

 سر پاك حسین است 

 بھ روى نیزه آن سر 
 

 ز پى غم دیده خواھر 

 ھمان ام المصائب   ھمان بى یار و صاحب 

 شناسند خاص و عامش   كھ زینب ھست نامش 

  علیھانواى زینب سالم هللا
 ز خون ، سر سرخ چو گل 

 
 شده خواھر چو بلبل 

 چنین گوید بھ افغان   بھ شوق گل نواخان 
 كھ اى ماه نو من 

 
 امیر و خسرو من 

 ھالل احمر من 
 

 شھ بى لشكر من 

 فداى روى خوبت 
 

 چھ زود آمد غروبت 

 چرا قوم یزیدى   اگر نھ ماه عیدى 

 ھ انگشت ؟ نمایندت ب  ھمھ سرخ از حنا مشت 

 بھ مشكین موى پاكت   بھ زخم فرق چاكت 

 ز خاكستر اثر ھست 
 

 چنانم در نظر ھست 

 كھ دیشب خصم جاھل 
 

 تنورت داده منزل 

 روان اشك از بصر داشت   نظر زینب بھ سر داشت 

 كھ آن ناارجمندان 
 

 رسانندش بھ زندان 

 مجلس ابن زیاد لعنة هللا علیھ
  بھ زندان شب بماندند

 
 بھ خارى بگذراندند 

 صباح دیگر آمد   چو شام غم سر آمد 



 كھ نامش گشتھ معلوم   ھمان والى شوم 
 بفرمود اینكھ اشرار 

 
 بیارایند دربار 

 بھ دربان شد اشاره 
 

 كھ ھر كس بى اجازه 

 سوى دربار آید 
 

 نھ كس منعش نماید 

 چنان كھ بود مرسوم   بھ حكم والى شوم 

 عساكر صف كشیدند   یدند بساط قصر چ
 نشستھ بود والى 

 
 بھ روى تخت عالى 

 چو شد آماده دربار 
 

 عبید دون بھ حضار 

 نگاھى پرغضب كرد 
 

 اسیران را طلب كرد 

 زینب و ابن زیاد
 برون آمد ز زندان 

 
 گروھى دردمندان 

 ھمھ خستھ و دلگیر 
 

 ھمھ بستھ بھ زنجیر 

 رخ جملھ برھنھ 
 

 نھ لباس جملھ كھ

 دو دستش بستھ زنب   دل از غم خستھ زینب 

 چو شد داخل بھ مجلس 
 

 ز غم گردیده بى حس 

 خموش یك گوشھ بنشست   لب از گفتار بر بست 

 شد او بین اسیران 
 

 چو خور در ابر پنھان 

 دمى راحت نشیند   كھ او را كس نبیند 

 ولى والى بدبخت 
 

 بدیدش از سر تخت 

 ن كیست ؟ بگفت این قوم ای
 

 چنین محجوبھ از چیست ؟ 

 چرا از من نھان شد؟ 
 

 نھان چون روبھان شد؟ 

 چرا لب از سخن بست ؟ 
 

 چرا بى اذن بنشست ؟ 

 چرا دارد تكبر؟   چرا سازد تمكر 

 یكى گفت این نحیفھ 
 

 جوان مرده ضعیفھ 

 كھ آھش دل بسوزد 
 

 بھ نى آتش فروزد 

 على را ھست دختر 
 

 ت خواھر حسین را ھس

 بغل پرورده زھراست   ز نسل شاه بطحاست 

 جناب زینب است او   ز غم جان بر لب است او 

 چو بشنید آن ستمگر 
 

 بگفت اى دخت حیدر 

 بیا نزدیك من تو 
 

 بگو با من سخن تو 

 بگفت این حق من نیست 
 

 بھ نامحرم سخن نیست 

 r كھ غالب بر تو شد شاه   بگفت الحمد 

 خیال پادشاھى   ات داشت واھى حسین 

 بھ سر صد شیطنت داشت 
 

 ھواى سلطنت داشت 

 نشد در جنگ فاتح 
 

 شكستى خورد واضح 

 از او گشتیم راحت   بشد كارش كفایت 

 عجب رسوا شدى تو 
 

 اسیر ما شدى تو 

 خدا را شكر صد بار 
 

 كھ گردیدى چنین خار 

 كھ رسوا كرد فاسق   بگفتش حمد خالق 

 امى داشت ما را گر
 

 بھ فخر اھل دنیا 

 لواى ما بر افراخت   محمد جد ما ساخت 

 نمى گردند رسوا 
 

 حریم آل طھ 

 تو رسواى جھانى 
 

 كھ خیر از شر ندانى 

 بھ شب مست شرابى 
 

 سحر تا چاشت خوابى 



 بھ غفلت بگذرانى   نماز حق نخوانى 
 نھ بس باب تو جانیست 

 
 كھ جدت نیز زانیست 

 تو ھم اھل زنایى 
 

 ز اعداى خدایى 

 بود مرجانھ مامت 
 

 از او برگشتھ نامت 

 نبوده زن چو او پست   سمیھ جده ات ھست 

 انجام مجلس
 ستمگر كرد فریاد 

 
 كھ آید مرد جالد 

 ببرد سر ازین تن 
 

 از او راحت شوم من 

 بھ روى دارى ستادند   ندیمان لب گشادند 

 پس آن بیگانھ از رب 
 

 گذشت از قتل زینب 

 سپس گفت آن جفاكار 
 

 بھ آن زنھاى بى یار 

 سخن ھا غیر معقول 
 

 كھ ذكرش نیست مقبول 

 ز مجلس كوچشان داد 
 

 سوى محبس فرستاد 

 صباح روز دیگر   پس آن مغضوب داور 

 روان كرد آن اسیران 
 

 بھ سوى شام ویران 

 :( صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(عن رسول هللا 
على ظھر االرض احد یلتفت الیھ   و تاءتیھ قوم من محبینا لیس فى االرض اعلم باr و ال اقوم بحقنا منھم و لیس 

غیرھم ، اولئك مصابیح فى ظلمات الجور، و ھم الشفعاء و ھم واردون حوضى غدا، اعرفھم اذا وردوا علّى بسیماھم 
 . یطلبون غیرنا، و ھم قوام االرض ، بھم ینزل الغیث؛ و اھل كل دین یطلبون ائمتھم و ھم یطلبوننا و ال 

 ((68كامل الزیارات ، ص ))
جمعى از عاشقان ما بھ زیارت حسین مى روند، كھ در روى زمین : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 

روى زمین غیر آنان بھ آگاه تر از آنان نسبت بھ ذات حق نیست و مانند آنان احدى حق ما را رعایت نمى كند، در 
فرداى قیامت در كنار . حسین من توجھ ندارد، اینان در تاریكى ھاى ستم روشنگر راھند، آنان شفیعان روز جزایند

اھل ھر مذھبى امامان خود را خواھانند و  . حوض بر من وارد مى شوند در حالى كھ آنان را بھ چھره مى شناسم
نیستند و آنان قوام زمین ھستند و باران رحمت حق بھ احترام آنان نازل مى  اینان ما را مى طلبند و كاسب غیر ما

 .شود
 واقعات شام: فصل ششم 
 خزان سرد

 یكى روزیست بس سرد 
 

 تمام برگھا زرد 

 گل از گلشن ربوده   خزان چھره نموده 

 قواى خود مرتب   بكرده برج عقرب 
 گشوده دست ایشان 

 
 بھ تاراج درختان 

 بل از باغ برفتھ بل
 

 گرفتھ جاى او زاغ 

 شده در این مھ شوم 
 

 چمن منزلگھ بوم 

 چنان سرد است در شب   ھواى برج عقرب 

 كھ بى پوشاك كامل 
 

 گذارى است مشكل 

 دل مردم پر از بیم   گذشتھ عقرب از نیم 

 ھراسان تنگ دستان 
 

 كھ مى آید زمستان 

 شده از خاص و از عام   نفوس مردم شام 

 نباشد یك نفر عور   بھ پشمین رخت مستور 

 اگر یك شخص مسكین 
 

 ندارد رخت پشمین 

 و یا نبود لحافش 
 

 بھ مقدار كفافش 

 كند سرما دلش ریش 
 

 زند چون عقربش نیش 

 جشن شام
 در این روزى كھ تعریف 

 
 از آن كردیم توصیف 



 كھ جشنى مثل آن نیست   بھ شھر شام جشنى است 
 كفتھ رخ مردم ش

 
 گذرھا پاك و رفتھ 

 دكانھا گشتھ مفروش 
 

 ھمھ با فرش منقوش 

 بھ زینت ھاى رنگین 
 

 شده بازار تزیین 

 كھ در ھر سو شده مست   ز زینت ھاى دلچسب 

 بدیده مثل گلزار   نماید شھر و بازار 
 طلوع آفتاب است 

 
 كھ شیرینى خواب است 

 ولى از شیخ و از شاب 
 

 واب نباشد ھیچ كس خ

 ھمھ ھستند بیدار 
 

 بھ كوچھ و بھ بازار 

 ھمھ مست غرورند   ھمھ گرم سرورند 

 كف مردم مخرب 
 

 دلش فرحت لبالب 

 چھ آزاد و چھ بنده   كند ھر فرد خنده 

 ھمھ شادى كنانند 
 

 رباب و نى زنانند 

 نوازد یك نفر دف 
 

 زند آن دیگرى كف 

 مثالى گشتھ تجدید   نباشد موسم عید 

 كھ این عیش فراوان 
 

 شود ایجاد از آن 

 گریھ مخفى
 بھ بعضى نقطھ ھا ھم   در این شھر منظم 

 شود دیده كسانى 
 

 كھ مخفى و نھانى 

 بھ سینھ عقده دارند 
 

 ز دیده اشك بارند 

 چھ اشخاص اند اینھا 
 

 رجال اھل تقوى 

 بھ بزم قرب حق خاص 
 

 بھ احمد صاحب اخالص 

 چھ عیش و چھ ماللى است ؟   الیست خدایا این چھ ح

 چرا آنند خندان ؟ 
 

 چرا خاصند گریان ؟ 

 سھل ساعدى
 خمیده قد و شایب   یكى از اھل یثرب 

 در این روز او بھ شام است   كھ او را سھل نام است 

 تجارت پیشھ ھست او 
 

 در این اندیشھ ھست او 

 كھ این حال عجب چیست ؟ 
 

 وجودش را سبب چیست ؟ 

 چرا گردیده تواءم 
 

 نشاط و حزن با ھم ؟ 

 شده ایجاد ضّدین   چھ سان در طرفة العین 
 گرفت او دست یك مرد 

 
 كھ مخفى گریھ مى كرد 

 بگفتش اى برادر 
 

 نگردى گر مكّدر 

 دمى در نزد من ایست 
 

 مرا از تو سوالى است 

 در این كشور مسافر   منم یك مرد تاجر 

 دلم خالى ز كینھ است   ست مقام من مدینھ ا

 نھ با كس كینھ دارم   نھ با كس ھست كارم 

 نیم اھل ریاست 
 

 نھ داخل در سیاست 

 نیم بى نگ و ناموس 
 

 نیم نّمام و جاسوس 

 شوم من از تو پرسان   مباش از من تو ترسان 

 كھ این شادى و غم چیست ؟ 
 

 سرور اندر عالم چیست ؟ 

 چرا یك قوم شادند؟ 
 

 گروھى نامرادند؟ 

 در این باشد چھ اسرار 
 

 چھ رمز است اندر این كار 

 مرا ھم كن خبردار   اگر آگاھى از كار 



 كھ سھل است اھل عرفان   چو دید آن مرد گریان 
 دل او ریش تر شد 

 
 رخش با ریش تر شد 

 بھ یك گوشھ كشیدش 
 

 كھ دیگر كس ندیدش 

 دو دست خود بسر زد 
 

 سر زد  ز قلبش نالھ

 منم از این بھ حیرت   بگفت اى با بصیرت 

 نخورده دھر بر ھم   كھ باقى مانده عالم 
 نگشتھ مرد و زن خسف 

 
 نگشتھ ماه خور كسف 

 نكرده موج طوفان 
 

 تمام دھر ویران 

 نبرده خلق را باد 
 

 مثال معشر عاد 

 بر آمد از بشر دود   نھ مثل قوم اخدود 

 ھمین جشن مجلل 
 

 مین عیش مكمل ھ

 بھ فقد مومنین است   كھ در این سرزمین است 

 نھ فقد مؤ منین است 
 

 كھ مرگ متقین است 

 نھ مرگ متقین است 
 

 كھ قتل كاملین است 

 كھ فرموده است نازل   ھمان مردان كامل 

 خدا در وصف ایشان 
 

 بسى آیات قرآن 

 حسین فرزند حیدر 
 

 شده لب تشنھ بى سر 

 گرفتارند آل اش   رفتھ مالش  بھ غارت

 ز عمر خویش ماءیوس   بھ دست خصم محبوس 

 ھمھ بى عزت و خوار 
 

 بدون یار و غم خوار 

 سرورى كھ عیان است 
 

 كنون از بھر آن است 

 كھ در این شھر منحوس 
 

 رسند آن جمع محبوس 

 بھ شھر شام) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (دخول اھل بیت محمد 
 ل از این خبر شد چو سھ

 
 دل او پر شرر شد 

 سوى دروازه بشتافت 
 

 عجب یك منظرى یافت 

 سواره با پیاده 
 

 دو سمت ره ستاره 

 شود گوش فلك كر   ز كّر و ناى عسكر 

 بھ ھر سو در صدا بود   دف و چنگ و نى و عود 

 گروه زشتخویان 
 

 مبارك باد گویان 

 اسیران را رساندند 
 

 ندند درون شھر را

 بھ آن شھر پر از شور 
 

 كھ شد در كوفھ مشھور 

 نبوده این دو یك جان   ولى بھر اسیران 

 تفاوت ھا بسى بود   در این دو شھر موجود 

 بھ كوفھ نان و خرما 
 

 بھ آنھا داد زنھا 

 ولیكن شامى ننگ 
 

 زد آنھا را بھ سر سنگ 

 زنان شام خندان   زنان كوفھ گریان 

 صامت رجال كوفھ 
 

 رجال شام شامت 

 یكى گفتا كیانند؟ 
 

 كدامین خاندانند 

 و یا بدخواه دینند؟   بغاط و مفسدینند 

 یكى گفتا كھ آیا 
 

 عرب ھستند اینھا؟ 

 و یا اھل تتارند؟   و یا از زنگبارند 

 جفاھا را بدیدند 
 

 سخن ھا را شنیدند 

 كھ در یك عمر نتوان 
 

 نوشتن صورت آن 

 است گفتن نھ ممكن 
 

 نمى باید نھفتن 



 نگویم شرح و تفصیل   نباشد جاى تسویل 
 ببندم زین سخن طرف 

 
 كنم ختمش بھ یك حرف 

 ھزاران مرگ دیدم 
 

 كھ تا مجلس رسیدم 

 زندان شام
 غم و محنت بر آن وقف   یكى زندان بى سقف 

 ُمَشّغم پاسبانش 
 

 كدورت سایبانش 

 از آه دل چراغش 
 

 باغش  ز خون دیده

 بال فرش درونش 
 

 الم تخت سكونش 

 ز نالھ رختخوابش   ز گریھ جوى آبش 

 زمینش پر خس و خاك 
 

 ھوایش سرد و نمناك 

 بھ دورش پاسبانان 
 

 چو سگ آدم درانان 

 خجل از قلبشان سنگ 
 

 دل از دیدارشان تنگ 

 چو شد آن كنج ویران 
 

 مقّر آن اسیران 

 بر فلك شد  فغانھا  جراحت ھا نمك شد 

 یكى مى گفت عباس 
 

 عجب دارى ز ما پاس 

 ببین احوال مادر   یكى مى گفت اكبر 

 یكى مى زد نوایى 
 

 كھ قاسم در كجایى ؟ 

 فغان مى زد كھ اصغر   یكى را بر زمین سر 

 رئیس آل عصمت 
 

 انیس رنج و زحمت 

 ز غم آشفتھ زینب 
 

 بھ غربت خفتھ زینب 

  ز ھجران داد مى كرد
 

 حسین را یاد مى كرد 

 كھ اى فخر صحابھ 
 

 بیا در این خرابھ 

 تفقد از زنان كن   نظر بر دختران كن 

 انیس بى كسان شو 
 

 جلیس نو رسان شو 

 ببین اندر چھ حالیم 
 

 چگونھ پایمالیم 

 ز سرما جان نداریم 
 

 بھ شبھا نان نداریم 

 خدا كى مى دھد مرگ   ز غم لرزیم چون برگ 

 لس یزید لعنة هللا علیھمج
 بھ زندان بینوایان 

 
 رسانده شب بھ پایان 

 نھ یك شب بلكھ شبھا 
 

 ز غم جانھا بھ لبھا 

 یزید بر سرانجام   ز بعد چندى ایام 
 مجلل بزمى آراست 

 
 اسیران را بھ بر خواست 

 نشستھ شوم بدبخت 
 

 بھ نخوت بر سر تخت 

 نھاده بر بساطى 
 

 اساس انبساطى 

 شرابى و كبابى   امى و شرابى طع

 رئیس اھل عدوان   بھ پیش روش مروان 

 چو او بدبخت و بدخوست   كھ صدر اعظم اوست 

 كھ او با سرفرازى 
 

 كند شطرنج بازى 

 بھ یك جانب وزیران 
 

 بھ دیگر سو امیران 

 غزلھا مى سرایند   نشستھ جا بجایند 

 سفیران اجانب 
 

 خود و اعضاء و كاتب 

 كھ بودند اندر آن بوم 
 

 ز اسپانیا و روم 

 



 

 

 

 در آن بزم شقاوت 
 

 ھمھ ھستند دعوت 

 نشستھ دور و نزدیك 
 

 ھمھ ُكر دیپلماتیك 

 چو مجلس شد مھیا 
 

 بیاوردند اسارى 

 كھ اندر بزم والى   بھ آن آشفتھ حالى 

 بیان آن شنیدى 
 

 بھ كنھ آن رسیدى 

 رسید آن جمع مظلوم 
 

 ت آن شوم بھ پاى تخ

 یزید شوم جاھل 
 

 از آنھا بود غافل 

 نموده و تجاھل   و یا عمدا تغافل 

 بھ شرب و لھو پرداخت 
 

 گھى برد و گھى باخت 

 یكى دو جام مى خورد 
 

 ز سر عقل و خرد برد 

 ز بعد یك دو جامى 
 

 بھ مستى تمامى 

 سر شاه شھیدان   طلب كرد از امیران 

 ان طشتى از زر می  چو آوردند آن سر 

 گرفت او چوب در دست 
 

 بھ پاى قھر بنشست 

 بر آن لبھا كھ احمد 
 

 مكیده بود بى حد 

 بھ رخسار دل آرا 
 

 كھ مى زد بوسھ زھرا 

 كھ مى بوسید حیدر   بھ دندان منور 
 بھ قدرى چوب خود آخت 

 
 كھ زینب قلب خود باخت 

 سپند آسا ز جا خواست 
 

 بھ خطبھ مجلس آراست 

 خطبھ حضرت زینب در مجلس یزید لعنة هللا علیھ
 ندارى از چھ آزرم   كھ اى مردود بى شرم 
 دمى شرم از خدا كن 

 
 ز پیغمبر حیا كن 

 از این لب چوب بردار 
 

 مده ما را تو آزار 

 براى او بود بس 
 

 كھ كشتھ گشتھ بى كس 

 جفاى شمر ملعون   كفایت ھستش اى دون 

 كھ ھستى خصم خالق    بھ جز تو اى منافق

  !كھ با مرده كند جنگ ؟  بگو این ظالم ننگ 

 كنى این فكر ظالم 
 

 كھ بر مایى تو حاكم 

 چو بینى ما اسیریم 
 

 بچشم ات ما اسیریم 

 براى خویش عزت   گمان كردى ز نخوت 

 ولى واقع نھ این است 
 

 خدا باریك بین است 

 بھ اصحاب ضاللت 
 

 بسى حق داده مھلت 

 كھ آن شر بوده ال غیر   نبوده اند در آن خیر 

 مدان از غفلت از حق   درنگ و مھلت حق 

 بس اسرار نھان است   كھ حكمت ھا در آن است 

 بود مھلت موقت 
 

 سپس از بعد مھلت 

 عذابى بس الیم است 
 

 شررھاى جحیم است 

 ایا كان جھالت 
 

 بود آیا عدالت 

 زشت جربھ  كنیز  كھ پوشانى بھ پرده 



 بدون ستر و معجر   ولى آل پیمبر 
 رود شھرى بھ شھرى 

 
 از این دارى چھ بھرى 

 تو را از این چھ مقصود 
 

 كھ محبوبات معبود 

 روان باشند بى یار 
 

 برھنھ سر بھ بازار 

 بكن ھر كار خواھى   تو اكنون پادشاھى 

 بحق اش اتكائى است   كھ زینب را خدایى است 
 انى كھ سازى تو نتو

 
 بھ ما گردن فرازى 

 نھ نام ما توانى 
 

 كھ از دلھا برانى 

 خدا سردار ما است 
 

 معین و یار ما است 

 كھ او فرمود آزاد   مرا جدى بود راد 

 بھ روز جنگ بطحا 
 

 ز بعد فتح دعوا 

 كھ جدت بود از ایشان   گروھى كفر كیشان 

 تو آن احسان وافى 
 

 عجب كردى تالفى 

 بقدرى گفت زینب 
 

 سخن ھاى معذب 

 ز فعل زشت خود بس   كھ كرد آن ظالم خس 

 كنیز خواستن
 دگر احوال مجلس 

 
 ماءل حال مجلس 

 كھ دانندش خالیق   بگفتى نیست الیق 

 ولى یك حرف باید 
 

 كھ ناگفتھ نپاید 

 امان از آن زمانى 
 

 كھ یك نادان جوانى 

 ز جھل از جاى برخاست 
 

 ز آن زنان خواست كنیز ا

 اشاره كرد آن شوم 
 

 بھ دخت شاه مظلوم 

 چھ حالى شد مجسم   چھ گویم من كھ آن دم 

 چھ فریاد و نوا شد 
 

 چھ سان تازه عزا شد 

 چھ سان زینب فغان كرد 
 

 چو خون از دل روان كرد 

 كھ اى ختم رسوالن 
 

 ببین بر این جھوالن 

 الت بنات خوش خص  كھ مى خواھند آل ات 

 و ز آن بر خود بنازند   كنیز خود بسازند 

 یزید این حال چون دید 
 

 ز خجلت آب گردید 

 بكرد آن شامى دون 
 

 ز بزم خویش بیرون 

 چو زینب باخبر شد 
 

 كھ دفع این خطر شد 

 بھ جاى خویش بنشست   لب از آه و فغان بست 

 نھفتھ گریھ مى كرد   ولى با قلب پردرد 

 و الم جفت بھ صد رنج 
 

 ز سوز سینھ مى گفت 

 حسین اى یار زینب 
 

 گل بى خار زینب 

 بھ قربان لب تو   فدایت زینب تو 

 فداى آن لب خوب 
 

 كھ شد كوبیده با چوب 

 فداى آن سر پاك 
 

 كھ شد بستھ بھ فتراك 

 ...قال هللا یا محمد
رة و سید شباب اھل الجنة من الخلق اجمعین و ابوه افضل اما انھ سید الشھداء من االولین و االخرین فى الدنیا و االخ

منھ و خیر، فاقراءه السالم و بّشره بانھ رایة الھدى ، و منار اولیائى و حفیظى و شھیدى على خلقى ، و خازن علمى 
 . و حجتى على اھل السماوات و اھل االرضین و الثقلین الجن و االنس

 ((70كامل الزیارات ، ص ))
اى محمد، بھ حقیقت كھ حسین آقاى شھیدان اولین و آخرین در دنیا و آخرت است ، آقاى جوانان تمام : ودخداوند فرم



او را سالم برسان و بھ او بشارت بده كھ او پرچم ھدایت ، و نشانھ . برتر و بھتر از اوست   بھشتیان است و پدرش 
علم من ، و حجت من بر اھل آسمانھا و زمین و دو  اولیاء من و حفیظ حریم من ، و گواه بر خلق من ، و خزانھ دار

 . است  گروه جن و انس 
 بازگشت بھ مدینھ: فصل ھفتم 

 حرم امن
 یكى شھریست ماءمون 

 
 مبارك فال و میمون 

 زیارتگاه ھر خلق   ز یمن اش بھره ور خلق 

 زیاد است احترامش   مدینھ است نامش 

  چھ جنت خلوت اوست  چو كعبھ منزل اوست 

 از آفاتش خبر نیست 
 

 بال را رھگذر نیست 

 چو مكھ جاى امنیست 
 

 كسى خائف در آن نیست 

 مقر زھد و علم است 
 

 محلم صلح و سلم است 

 نھ جاى طعن و ضرب است   نھ در آن خوف و حرب است 

 را مقام است ) ص (محمد 
 

 جدل در آن حرام است 

 نبى داده است فرمان 
 

 كھ باشد ساكن آن 

 چھ اھلى چھ مھاجر 
 

 چھ زوار و مسافر 

 ز عیش صاف محفوظ   ز شر خصم محفوظ 

 نبى تا در جھان بود 
 

 ھمان فرمان روان بود 

 ز بعد مصطفى ھم 
 

 نخورد این امر بر ھم 

 اگر مى كرد كس خون 
 

 بھ یثرب ملتجى چون 

 شر از كشتى امان بود 
 

 معینش مردمان بود 

 ورد این امر بر ھم نخ  ز بعد مصطفى ھم 

 ز ھجرت تا چھل سال 
 

 نشد این حكم ابطال 

 اخراج از مدینھ
 چو شد بعد از پدر شاه   یزید شوم گمراه 

 از او شد نقض احكام   از او شد ھتك اسالم 

 نخستین كارش این بود 
 

 كھ كتبا امر فرمود 

 بھ قھر و خشم و كینھ   بھ والى مدینھ 

 كھ از فرزند زھرا 
 

 امام اھل دنیا 

 و یا عمرش كند طى   بگیرد بیعت وى 

 حسین از این خبر شد 
 

 كھ ھنگام خطر شد 

 دو كار اندر نظر ھست 
 

 كھ در ھر یك خطر ھست 

 اگر بیعت كند شاه 
 

 شود ھر فرد گمراه 

 اگر سازد تبانى 
 

 كشندش بى تاءنى 

 چو خود را دید مضطر   امام عادل بر 

 ون شبانھ قلب پر خ
 

 ز یثرب رفت بیرون 

 عجب پر حزن كارى 
 

 چھ نكبت روزگارى 

 بھ شھر شاه بطحا 
 

 كھ ایمن از خطرھا 

 حسین اش نیست ایمن   بود ھر فرد مومن 
 حسین از شھر رفتھ 

 
 دل مردم گرفتھ 

 ھمھ مردم حزین اند 
 

 ز ھجر او غمین اند 

 خروج او عجیب است 
 

 دل ھر كس كعیب است 

 بھ ھر ره گوش دارند   نتظارند اھالى ا

 سلیل شاه لوالك   كھ از آن سید پاك 



 ز شمس آید شعاعى   بیاید اطالعى 

 افواھات شایعھ
 خبرھاى وقایع 

 
 در اطراف است شایع 

 بھ گوش از رھگذرھا 
 

 رسد موحش خبرھا 

 بھ مكھ كشتھ ناگاه   یكى گوید كھ شد شاه 

 كند شخص دگر رّد 
 

 ت سند كھ مطلب نیس

 یكى گوید كھ حضرت 
 

 بھ دشمن داده بیعت 

 دگر گوید كھ از این 
 

 اكاذیب شیاطین 

 فقط كذب صحیح است   نھ این مطلب صحیح است 

 كجا آل ابراھیم 
 

 بنمودند تسلیم ؟ 

 شد از یك سمت معلوم 
 

 كھ آن موالى معصوم 

 ز خوف دشمن دون 
 

 ز مكھ رفتھ بیرون 

 یزید بى مروت 
 

 د بى فتوت عنی

 بھ حج آسوده نگذاشت   خیال كشتنش داشت 

 برفت از ترس دشمن 
 

 بھ سمتى نامعین 

 یمن شھر و مراد است   یكى را اعتقاد است 

 یكى را در مذاق است 
 

 كھ قصد شھر عاق است 

 كھ اندر كوفھ غوغاست   ز یك اخبار پیداست 

 ز یك منبع رسیده است 
 

 خبر مسلم شھید است 

 رھا بى شمار است خب
 

 بھ ھر شھر و دیار است 

 ولى اخبار منقول 
 

 عمومش نیست مقبول 

 منابع مستند نیست 
 

 سند معتمد نیست 

 اعالن حاكم مدینھ
 چو آن شاه معظم 

 
 دِه ماِه محرم 

 شھید كربال شد 
 

 سرش از تن جدا شد 

 بگوش مردم شھر   ز قول حاكم شھر 

 مد از قلوب آه بر آ  رسید این قصد ناگھ 

 ولیكن اھل یثرب 
 

 شدند اكثر مذبذب 

 نھ باور داشتندش 
 

 دروغ انگاشتندش 

 كھ این امر پر احوال 
 

 شده گفتھ بھ اجمال 

 تفاصیل خبر را   نكرده حاكم افشا 
 منابع مستند نیست 

 
 سندھا معتمد نیست 

 رسیدن بشیر
 یكى روز غم افزاست 

 
 تاءثر حكمفرماست 

 چكد از دیده ھا خون   رد محزون دل ھر ف
 چنان یثرب فسرده 

 
 چنان دلھا فشرده 

 كھ احمد رفتھ گویا 
 

 ھمین ساعت ز دنیا 

 گروھى سوى ھامون 
 

 شده از شھر بیرون 

 نظر دارند در راه   ستاده قلب پر آه 

 بھ ره پیشان غباریست 
 

 در آن پیدا سواریست 

 سوى شھر ز دشت آید   كھ دارد شكوه از دھر 

 سواره پیشتر شد 
 

 اھالى را خبر شد 

 كھ مردى آمد از راه 
 

 كھ از اخبارش آگاه 

 چو دانستند مردم   بھ دورش شد تھاجم 



 ز ھر مطلب خبیر است   كھ نام او بشیر است 
 جگر خون آن سوار است 

 
 غم او بیشمار است 

 سرافكنده بھ زیر است 
 

 دلش از عمر سیر است 

 مى كند طرف  نھ باال
 

 نھ با كس مى زند حرف 

 از او مردم خبرھا   چو گردیدند جویا 

 بھ محراب پیمبر   بگفت آیید یكسر 
 كھ گردد گفتھ اخبار 

 
 ھویدا گردد اسرار 

 افشاى خبر
 بھ مسجد گشت وارد   چو آن افسرده قاصد 

 بھ یثرب تخم غم كاشت 
 

 ز مطلب پرده برداشت 

 بگفتا اى اھالى 
 

 ادانى و اعالى 

 ز دیده خون چكانید 
 

 بھ منزلھا نمانید 

 حسین از دستتان شد 
 

 سر او بر سنان شد 

 اسیرى دید زینب   تنش پا مال مركب 

 در این دم آل طھ 
 

 رسند از شام اینجا 

 سوى آن ھا شتابید   اگر اھل صوابید 

 دل آن ھا بجویید 
 

 تسلى شان بگویید 

 ز دلھا صبر در شد   د چو شایع این خبر ش

 بھ یثرب محشرى شد 
 

 عجایب منظرى شد 

 فغان از شھر برخاست 
 

 كھ قتل شاه شد راست 

 اھالى از زن و مرد 
 

 بھ صحرا روى آورد 

 ( علیھ السالم(خطبھ خواندن حضرت زین العابدین 
 بھ یك نقطھ ز صحرا 

 
 كھ شھر است آشكارا 

 از آن نقطھ نمودار 
 

 ن بار فكنده كاروا

 شكستھ كاروانى 
 

 بھ نالھ ھمرھانى 

 بدن كاھیده چون كاه   قرین غصھ و آه 

 اسیران را بدیدند   چو خلق آنجا رسیدند 

 امین رب معبود 
 

 كھ نام او على بود 

 حسین را او پسر بود 
 

 در این دم بى پدر بود 

 ھمان آقاى بیمار 
 

 كھ نامش یافت اذكار 

 كھ از كوفھ الى شام   ھمان سردار اسالم 
 ز تب لرزان تنش بود 

 
 غل اندر گردن بود 

 بھ روى منبر ایستاد 
 

 ز دل برداشت فریاد 

 یكى خطبھ ادا كرد 
 

 ستایش از خدا كرد 

 بیان كرد آشكارا   مصیبت ھاى خود را 

 مصائب را شھ دین   بھ نوعى كرد تبیین 

 بر آمد آه و شیون   كھ از ھر مرد و ھر زن 

 سپس گشتند داخل 
 

 بھ شھر آن جمع خون دل 

 نوحھ سرایى حضرت ام كلثوم سالم هللا علیھا
 در آن دم ام كلثوم 

 
 دل افگار مغموم 

 خروشان نوحھ مى كرد   چو باران گریھ مى كرد 

 كھ اى شھر دل آرا 
 

 مده ما را بھ خود جا 

 كھ ما افسرده ھستیم 
 

 برادر مرده ھستیم 

 اگر پرسى تو از ما   ما را  بسى شرم است



 موقّر شاھتان كو؟   منّور ماھتان كو؟ 
 برادر را كھ بردید 

 
 بھ دست كھ سپردید؟ 

 نبود این كارتان خوب 
 

 كھ چون اوالد یعقوب 

 سپردید اى بزرگان 
 

 برادر را بھ گرگان 

 ھاى برھنھ  كھ رخ   مپرس از ما مدینھ 

 لس عام میان مج  چھ سان رفتید در شام 
 نھ آسان مشكل ماست 

 
 پر از غم ھا دل ماست 

 غم ما گفتنى نیست 
 

 غبارش رفتنى نیست 

 حضرت زینب در سر قبر حضرت فاطمھ سالم هللا علیھا
 ز صوت ام كلثوم 

 
 تمام خلق مغموم 

 كھ از نو محشر آمد 
 

 عزاى دیگر آمد 

 رسیدند از بیابان 
 

 گروه دل كبابان 

 بھ دلھاى مكدر 
 

 بھ نھر، آب پیمبر 

 كھ زینب قلب پر غم   فغان و آه از آن دم 

 ز راه افكند خود را 
 

 بھ روى قبر زھرا 

 بیان درد دل كرد   زمین از گریھ گل كرد 

 كھ مادر بین بھ حالم 
 

 بھ قلب پر ماللم 

 بھ تو بادا سالمم   ز ھجران تلخ كامم 

 ز تو اى با جاللت 
 

 مرا باشد خجالت 

 ھ بردم نور عینت ك
 

 گل باغت حسین ات 

 ز یثرب سوى بطحا 
 

 نیاوردم پس او را 

 حسین از سر جدا شد 
 

 قتیل اشقیا شد 

 بھ صد رنج و تعب رفت   ز دنیا تشنھ لب رفت 

 بناتت گشتھ پامال 
 

 بھ دست قوم جھال 

 بھ كوفھ رفتھ بودیم 
 

 بسى ره طى نمودیم 

 مشقت ھا كشیدیم 
 

 ویدیم بیابانھا د

 بھ بزم عام رفتیم   بھ شھر شام رفتیم 

 فراوان رنج بردیم   بھ سرھا سنگ خوردیم 

 بھ پاھا خار دیدیم 
 

 ھزار آزار دیدیم 

 رخت خونین
 ستم ھاى خلیفھ   ھمى گفت آن عفیفھ 
 كھ از اعداى بدخو 

 
 رسیده بود بر او 

 چو ھر رنج و َمھَن گفت 
 

 در آخر این سخن گفت 

 در گر حسین را كھ ما
 

 نیاوردم ز صحرا 

 بھ ھمراھم نشانى   بود ز آن یار جانى 

 بھ تو اكنون سپارم   نشانى را كھ دارم 

 چو از ما بین چادر   قیامت گشت ظاھر 

 كشید او قلب محزون 
 

 یكى رخت پر از خون 

 فكند آن بى برادر 
 

 بھ روى قبر مادر 

 جاى خالى
 رحش ھست دشوار كھ ش  پس از زارى بسیار 

 شدند آنھا روانھ 
 

 از آنجا سوى خانھ 

 ز دھر آورده زینب 
 

 ز ھجر افسرده زینب 

 ز دل دودش بر آمد   بھ خانھ چون در آمد 



 مصالى برادر   كھ خالى دید ظاھر 
 ز وحشت پاش لرزید 

 
 بھ روى خاك غلطید 

 جبین بر خاك مالید 
 

 ز قلب چاك نالید 

  كھ اى آرام جانم
 

 كھ اى روح و روانم 

 رفیق مھربانم   شفیق جسم و جانم 

 كھ خالى مانده جایت   سر و جانم فدایت 
 تو را خالى مصالست 

 
 مرا دو دیده دریاست 

  !كجایى اى برادر
 

 كھ بینى حال خواھر 

 ز ھجران تو چون است 
 

 دلش لبریز خون است 

 بھ زحمت خاست از جا   پس از قدرى سخن ھا 

 چو مرغ پر شكستھ 
 

 دل از اندوه خستھ 

 كھ بودش آشیانھ   در آن اندوه خانھ 

 ھمى مى گشت حیران 
 

 بھ ھر سو اشك باران 

 برادر را ھمى جست 
 

 برادر كو كھ مى گفت 

 مشو ھمشیره گریان   بھ آن دل ریش حیران 

 خاتمة الكتاب
 چو محبوبى كھ بذل مال و جان از یار مى خواھد 

 
 دین حق از مومنین ایثار مى خواھد  ھمیشھ

 حسین بن على سر حلقھ احرار مى خواھد   نگھدارى قرآن نیست كار سھل و آسانى 

 نھ دست ھر كسى تیغ بالھا را سپر گردد 
 

 زمین كربال عباس بیرقدار مى خواھد 

 سپھبد ھست الزم در خور خود ھر سپاھى را 
 

  سپاه حق ابوالفضل سپھ ساالر مى خواھد

 براى حفظ دین حق فداكارى از آن باید 
 

 كھ انسان نعمت جنت خالص از نار مى خواھد 

 جھاد اكبر ما چیست بنیاد ھوس كندن 
 

 كند دندان مار آن كس نجات از مار مى خواھد 

 اطوار مى خواھد   كھ اصالح جھان مھدى خوش   نھ اصالح جھان آید ز روس و نھ ز آمریكا 

 ت اصالح ھمھ عالم ظھور حضرت مھدیس
 

 خدا بسیار مى خواھد  ((بھلولش ))ھمین اصالح 

 


