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 سیدم گفت هان ز نیمه بنوش

 جرعه ای درکشیدم و گشتم

 فارغ از رنج و عقل و محنت و هوش

 چون به هوش آمدم یکی دیدم

 مابقی را همه خطوط نقوش

 ناگهم از صوامع ملکوت

 این حدیثم سروش گفت به گوش

 که یکی هست و هیچ نیست جز او 

 3وحده ال اله اال هو

از جمله غزواتی که رسول خدا خود به نفس نفیس تشریف داشت غزوه خیبر بود و خیبر نام موضعی است مشهود و معروف در 

 متعااادد باااود اع ااام قااا   و محکااام تااارین آنهاااا  4نزلااای مدیناااه باااه جانااان شاااام و در آن موضاااع قااا   چهاااار م

بود و کیفیت آن غزوه چنان است که در سال هفتم هجرت که موکن همایون حضرت ختمی مرتبت  5ای موسوم به قموصقلعه

فت و در آنجا به طریق اشاره بشارت فتح جناب محمد که از مدینه مراجعه فرمود در عرض  راه سوره مبارکه فتح شرف نزول یا

 خیبر نازل شد.

مْ وَلِتَکُاونَ آیا ً لِلْمُاِْمِنِینَ وَیهْادِیکُمْ     قال اهلل تعالی : وَعَدَکُمُ اللََّهُ مَغَانِمَ کَثِیرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجََّلَ لَکُمْ هَذِهِ وَکَفََّ أَیدِی النََّااِ  عَانْکُ  

 6صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا.

ن حضرت وارد مدینه طیبه شد بیست روز در مدینه توقف فرمود بعد از آن به مهاجر و انصار فرمود که به تهیه اساباب  پس از آ

لشکر قیام نمائید که به جانن خیبر رویم وبه همه فرمودند: یا ایها الناِ باید که با من بیرون نیاید اَحادی مگار بارای جهااد و     

 ا و اخذ غنیمت نباشد.دنی 7رضای حضرت دوست و از برای حطام

بر جهودان مدینه به غایت دشوار آمده پس از هر کسای طلبای داشاتند محص الی بار او گماشاتند.        توجه آن حضرت به خیبر،

 پاانج درهاام طلاان داشاات و بااه واسااطه آن طلاان او را مضااطرب         8ابوشااحم یهااودی از عبااداهلل باان بشاار اساالمی     

                                                           
 .استزندیهو افشاریهسید احمد حسینی متخلص به هاتف اصفهانی از شعرای نامی ایران در عهد شعراز  -3

 .قالع : جمع قلعه  -4

 . هی است به خیبر و بر آن کوه است حصار ابوالحقیق یهودی:کو قموص -5

 ( ارت مـردم را از شما کوتاه کرد )براى مصالحى ناگفتنىدرس کرد و دسـت شـروخـدا بـه شـمـا وعده غنیمت هاى بسیارى داد که به دست آورید این یک غنیمت را ز -6

 سوره فتح (. 20.)آیه  و براى اینكه آیتى باشد براى مؤمنین و شما را به سوى صراط مستقیم هدایت کند 

 حطام : مال اندک .  -7

السالم در رثای قبیله اسلم  ای که امام علی علیه در قصیده« عبداللَّه بشر»شهادت رسید. نام السالم بود که در صفّین به  عبداللَّه فرزند بشر اسلمی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه -8

 . السالم بوده و در صفین به شهادت رسیده است سروده، آمده که حكایت از این دارد که وی از طایفه اسلم و مورد عنایت امیرالمؤمنین علیه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF
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مژده فتح خیبر را به اهل اس م داده چند روزی صبر کن چاون فاتح حاصال     ساخت تا آن که عبداهلل به او گفت: حق تعالیمی

 شود و مرا غنیمتی به دست آید قرض تو را ادا نمایم.

 های دیگر قیاِ نتوان کرد به حق تورات که ده هزار مرد جنگی در دژ خیبر موجود است.یهودی گفت: جنگ خیبر را با جنگ

 ترسانی و حال آن که تو در امان مایی.بسیاری کفَّار میعبداهلل گفت: ای دشمن خدا ما را از 

رسید که منجر به رفتن خدمت حضرت نبوی گردید عبداهلل گوید سخن آن یهودی را به عارض حضارت    9خ صه نزا  به مثابه

 رسانیدم هیچ نفرمود لبهای مبارک آن حضرت متح رک گشته سخن چند فرمود که من نفهمیدم.

 رسول اهلل این مردحق مرا گرفته نمی دهد.پس یهودی عرض کرد: یا

 حضرت فرمودند: حق او را بده .

درهم دیگرتحصیل نموده وپنج درهم رابه ابوشحم  دو عبداهلل  گوید پس به ناچار دو جامه داشتم یکی را به سه درهم فروخته و

 یهودی دادم.

سابا  بان   وچون سپاه نصرت پناه کار سازی راه کردند آن حضرت با هزار و چهار صد نفر ازلشکر فیروز اثر رو به خیبر نماود و  

را حضرت در مدینه خلیفه نمود چون یهودان خیبر از توجه خیر البشار بااخبر شادند هار شان جمعای را باه         10غفاریعرفطه

نمودند که چون لشکر اس م به حوالی ایشان برسیدند باه مقابلاه  ومقاتلاه بپردازناد چاون ساپاه       پاسبانی و حراست تعیین می

-ن که اهل خیبر کمال ج د و جهد در پاسبانی و حراست اراضی را مای خیبر بود رسید با آ حضرت رسالت پناه به منزلی که در

نمودند با خواست خدا آن شن خواب بر نگهبانان غالن شد و تا صباح آن روز از ورود حضرت با خبار نگشاتند و حتای باه ا ن     

  آفتاب از خواب غفلت های ایشان نیز صدا نکردند و حیوانات چهار پا نیز حرکت نکردند چون قرین به طلوخدا خروِ و سگ

بیدار شده و دیده گشودند بیل و اسباب برداشتند و به قصد انجام کار به مزار  خود روان شدند که ناگاه ن ر ایشان بر لشگریان 

اند کمال اضطراب بر ایشاان روی داد و بیال و کلناگ باه زماین      آفتاب رسالت افتاد که انجم وار بر گرد حصار اشرار جمع شده

رو به فرار نهادند و به ق   خویش پناه بردند و قوم خویش را از آمدن اس میان خبردار سااختند خ صاه قا   ایشاان     نهاده و 

شبی عماربن   فرمود.محصور اس میان گردید وارد است که حضرت رسول حراست لشکر را هر شن به یکی از اصحاب مقرر می

 ی را گرفته و به نزد عمر آوردند عمر امر به قتل آن یهودی کرد.الخطاب به این منصن شرفیاب آمد مسلمین شخصی یهود

 یهودی گفت: مرا به نزد پیغمبر خود برید که با او سخنی دارم.

 عمر او را به نزد رسول خدا آورد.

 دهی که با تو راست گویم؟یهودی عرض کرد: یا ابوالقاسم مرا امان می

                                                                                                                                                                                     
 
 مثابه : حد ومرتبه ، اندازه ، درجه  .  -9

 غفاری یكی ازصحابه پیغمبربوده است  .سباع بن عرفطه -10

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%B7%D9%87
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 آن رحمت عالمیان او را امان داده.

دانم اگر حکم فرمایی که آن موضع را بشکافند و آب را به طرف دیگار  می 12آب را به حصار نطاة 11کرد : من مح ر یهودی عرض

 منازعه وجنگ تسلیم نمایند.قلعه را بی جاری سازند اهل قلعه فورا به امان آیند و

رَّوت دور است زیرا که در قلعه ضعفا و ای یهودی تو را امان دادم لیک آب را بر روی اهل قلعه بستن از طریق م حضرت فرموند:

 13اطفال خرد سال و زنان می باشد.

 )گریز( 

ای عزیز رسول خدا آب را بر روی اطفال یهود سد نفرمود که از طریق انصاف و مرَّوت دور است پس بادا باه حالات بنای امیاه      

ر م لومان آقایم حسین بستند به مرتبه و شیر خوار سرو پست تر از یهود که آب را در صحرای کرب  بر روی اطفال خردسال و

 حاااادی کااااه پاااااره تاااان رسااااول خاااادا حضاااارت سیدالشااااهدا طفاااال شااااش ماهااااه شاااایر خااااواره خااااود    

 اصغر را به روی دست گرفتند و به جانن میدان روان شد.علی

بیکسی داده بود دیگار  گوید وقتی حضرت ابی عبداهلل یکه و تنها در میان میدان تکیه بر نیزه می 14راوی حمید ابن مسلم ازدی

ه برادر و نه جوانان و نه اصحابی و انصاری که جن و انس و وحش و طیور و م ئکه هفت آسمان تا حتی لشکر مخالف همه باه  نُ

حالت آن امام غرین و م لوم و بیکس گریان بودند دیدم آن حضرت به جانن خیمگه روان گردید و به زودی مراجعت فرمود و 

پنهان دارد با خود خیال نمودم که حضرت قرآن آورده که در نزد آن قوم قرآن را شافیع خاود نمایاد. دیادم     چیزی در زیر عبا 

 حضرت عبا را از هم باز نمودند قنداقه طفل صغیر شیرخواری را بیرون آورد و به روی دست بلند نمود و فرمود:

 که ای گروه دغا طفل ناز پرورم هست این

 م هست اینسرور سینه بود نور دیده تر

 اگر به زغم شما من گناه  کار شمایم 

 نکرده هیچ گناهی علی اصغرم هست این 

 به طفل بی گنه من دهید قطره آبی 

 15که یادگار به جای علی اکبرم هست این

ز ایهاالناِ در هر مذهن و درهر ملت طفل شیر خوار را ترحم بکنندشما با من گفتگو دارید به ایان طفال تارح م نمائیاد کاه ا     

 شدت تشنگی زبان در دهان او خشکیده .

وآن حضرت آن طفل رابردست بلند نگاه داشته حمید ابن مسلم گوید دیدم شورش و غلغله در میان لشاکر افتااد کاه حساین     

 ترحم نمی کنید؟ گوید بر این طفل شیر خوار چراراست می

                                                           
 محّر: محل عبور .  -11

 حصار نطاه : یكی ازدژهای بزرگ منطقه خیبر . -12

 

 مالحظه فرمائید . 119ص  9ادامه این داستان را می توانید از کتاب مجمع البیان جلد   -13

 .حمید بن مسلم ازدی از چهره های مرموز و نا شناخته حاضر در میدان کربال است -14

 .این ابیات درنسخ مجالس تعزیه عاشورای زمینه میرانجم و میرعزانیز مشهودمی باشد  -15
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 دهای مگار سافیدی زیرگلاوی طفال حساین را       عمر سعد آن حال را دید رو به حرمله کردوگفت: چرا جاواب حساین را نمای   

 بینی ؟نمی

آن ظالم مطلن را دریافت کمان را از بر دوشبه دست گرفت تیری زهرآگین در چله کمان گذاشت وآن تیر پر زنان آماد تاا باه    

د و حلقوم علی اصغر نشست و خون مثل ناودان روان گشت علی اصغر صورت برگردانید و نگاهی باه صاورت پادر بزرگاوار خاو     

 تبس می نمود که یعنی سیراب شدم.

 ز سوز تیر چنان دست و پای خود گم کرد

 که خواست گریه کند در عوض تبسم کرد

 ومرغ روحش به شاخسارجنان پروازنمود.

 چون علی اصغرناکام حسین گشت شهید را بخواند تا آخرجا داردچون که فاطمه زهرا فرمودندکه مان نوحاه خاوانی را دوسات     

 دارم در مصیبت حسین الی لعنته اهلل علی القوم الضالمین  می

 

 تیر از کمان گذشت و شه دین ز اصغرش 

 اصغر از آب زآن که گذشت آب از سرش

 تیر از گلوی اصغر و بازوی شاه دین

 بگذشت جا نبود به جز جان حیدرش

 ز آن هم گذشت و بر جگر مصطفی رسید

 16تا خود دگر کجا بود آنجای دیگرش

  

                                                           
 ق.1۳0۴ -120۸، است  متخلص به وفاییاهلل شوشتری  مال فتح این اشعار سروده  -16
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 مجلس دوم

 از الست ربکم پیر مغان یک جام داد

 17ساقی قالو ب  از خَّم دَُّرد آشام داد

 18قَالوأَلَسْتَ ب رَبِّکُمْ قَالُواْ بَلَى

 پر تو حسنش چه از  ر ات عالم جلوه کرد

 جلوه دردیر حرم ز آغاز تا انجام داد

 19أللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض 

 ازل پیر مغان از تاک را بر خاک چون زد

 قسمت عارف زجام بادة گلفام داد

 20ان نصین المقدر بما یفعل اهلل ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته

 مست چون گشتم ز وحدت از خود و بی خود شدم

 شکر هلل ساقی دوران مرا اکرام داد

 لک الحمد و الشکر 21الْحَمْدُ لِلََّهِ رَب َّ الْعالَمِینَ

 خاک و آب و نار بودخلقت آدم ز باد و 

 در بهشت جاودانش بی سبن آرام داد

 22وَ إ  ْ قُلْنا لِلْمَ ئِکَ   اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إ لََّا إ بْلِیسَ

 پس مقدر بود شیطان را که از روز الست

                                                           
 .توضیح اینكه اشاره آیات البه الی ابیات از ناحیه نویسنده است که به عنوان شاهد کالم از قرآن آورده شده است و ربطی به اشعار ندارد -17

 سوره اعراف( . 172. )آیه ا عَنْ هَذَا غَافِلِینَوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا کُنَّإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ و -18

گواه خواست که مگر من پروردگار شمانیستم؟ گفتند: آری ، گواهی می دهیم، تا  زمانیكه پروردگارت از اوالد آدم از پشتهایشان فرزندانشان را بگرفت و آنها رابر خودشان

 روز قیامت نگویند ما از این مطلب غافل بوده ایم.

کَوْکَبٌ دُرِّىٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَهٍ مُّبَارَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لَّا شَرْقِیَّهٍ وَلَا غَرْبِیَّهٍ یَكَادُ زَیْتُهَا أَنَّهَا أللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكَاهٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَهٍ الزُّجَاجَهُ کَ -19

 سوره نور( ۳5.) آیه  ءٍ عَلِیمٌ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْ نُورٍ یَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَآءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ  یُضِى ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى

اى تابان  اى و آن شیشه همچون ستاره ها وزمین است. مَثَل نور او همچون چراغدانى است که در آن چراغى )پر فروغ( باشد. آن چراغ در میان حبابى شیشه خداوند، نور آسمان

افروخته شده، که نه شرقى است و نه غربى. )روغنش به قدرى صاف و شفّاف است( که بدون تماس آتش نزدیک  و درخشان، چراغ از روغن درخت پر برکت زیتونى بر

زند و به هر چیزى  ها مى کند، و خداوند براى مردم مَثَل هر کس را خداوند بخواهد به نور خویش هدایت مى .ور شود و( روشنى دهد. نورى است بر فراز نور دیگر است )شعله

 .ستآگاه ا

خدا هر چه را « یفعل اهلل ما یشاء بقدرته و یحكم ما یرید بعزته»در کتاب خالصه االذکار روایتی از کفعمی آمده است، که هر کس در هنگام خواب سه مرتبه بگوید:  -20

 د.مه کرده باشبه مانند آن است که هزار رکعت نماز اقا« کند دهد و هرچه را خواهد به عزتش حكم می خواهد به قدرتش انجام می

 سوره حمد( 1. )آیه سپاس وستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است -21

 سوره بقره( ۳۴. )آیه و آنگاه که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید ، پس همه سجده کردند ، جز ابلیس که ابا کرد و برتری جست و از کافران گردید  -22
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 رهزن آدم شود این دانه را خود دادم داد

 23عْبُدُوا الشََّیْطَانَ إ نََّهُ لَکُمْ عَدُو َّ مُب ینٌأَلَمْ أَعْهَدْ إ لَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَنْ لَا تَ 

 رنج و راحت از خدا باشد میندیش ای حکیم

 هرچه خواهد آن کند پس این و آن را نام داد

 24ال حَوْلَ وَال قُوََّةَ اِالَّ ب اللََّهِ الْعَلِى َّ الْعَ یم 

 زد رقم در صفحه دیوان عشق 25کلک کافر

 الهام دادمن ز مستی توبه کردم هاتفی 

 26أَسْتَغْفِرُ اللََّهَ رَب َّی وَ أَتُوبُ إ لَیْهِ.

نام داشات او   29که عامر 28آورده است سیداالنبیاء چون به حوالی ق   خیبر رسید شخصی در حصار ناعم27االحبابروض صاحب

له فراهم آورده و خاود را  را غ م حبشی بود که به شبانی گوسفندان او مشغول بود روزی آن غ م دید که اهل قلعه اسباب مقات

 آرایند.به س ح جنگ می

 شود؟جوان شبان پرسید: که شما را چه می

 خواهیم جنگ نمائیم.این مرد که مدعی پیغمبری است می گفتند: با

اختیار شد چون طرفین مشغول جنگ شده گوسفندان را برداشته فورا او را در دل حالتی روی داد که در محبت رسول خدا بی

 نزد حضرت رسول آمد.به 

 ؟کنیو عرض کرد: یا محمد به چه چیز دعوت می

 حضرت فرمود: به اس م بگو اَشهدُ انْ ال اِلهَ اال اللهو أَشْهَدُ أَنََّ مُحَمََّداً رَسوُلُ اهلل.

 غ م گفت: چون این را بگویم مرا چه باشد؟

 حضرت فرمود : اگر بر این قول ثابت بمانی بهشت تو را روزی شود.

 غ م چون این سخن شنید فی الحال کلمه شهاده گفت و مسلمان شد.

 و عرض کرد: یا رسول اهلل گوسفندان را می خواهم به صاحبش برسانم.

                                                           
 سوره یس ( 60) آیه  !ان، آیا به شما سفارش ننمودم که شیطان را نپرستید، زیرا روشن است که او دشمن بزرگ شماست؟خطاب آید ای آدم زادگ -2۳

 . هیچ نیرو وحرکتی نیست مگر به وسیله ی خدای واال و بزرگ -24

 .کافرتخلص شاعراست   -25

 می گردم.طلب مغفرت و آمرزش می کنم خدایی را که پروردگارم است و به سوی او بر  -26

 .(9جمال الدین عطاءاهلل بن فضل اهلل حسینی دشتكی)ق نویسنده روضة االحباب فی سیر النبی و االل و االصحاب  -27

 حصارناعم : یكی ازدژهای خیبرمی باشد.  -2۸

 عامر: فرمانروای حصارنام عموی مرحب خیبری.  -29
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حضرت رسول فرمودند: از لشکر بیرون رو و بانگ بر آنها زن و سنگ ریزه چند برعقن آنها بینداز که خدای حق تعالی آنها را به 

 صاحبش می رساند.

سفید بخت س ح جنگ برداشت و باه جانان معرکاه رفات و      غ م چنان کردگوسفندان به خانه عامر رفتند پس آن غ م سیاه

شهید شد مسلمانان او را برداشته به خیمه ای از خیام لشکر گاه بردندوبنابه روایتی  و جهاد کرد تا رخت به سرای جاوید کشید

 د وبه بالین غ م نشست.حضرت رسول به نفس نفیس بر درب خیمه آم

 و فرمود : که کار اندک کرد و مزد بسیار گرفت بینم که دو ملک بر بالین او نشسته اند.

 )گریز(

ای موالیان م ح ه نمائید مروت و لطف و مرحمت پیغمبر عالمیان را که چه لطف ها درباره یک شخص سیاهی که عُمر خاود  

ه مجرد آن که یک قدم درجاده اس م برداشت حضرت رساول باه نفاس نفایس باه      داشت و برا در ظ لت گذرانیده من ور می

 دانم چرا در صحرای کربب  در روز عاشاورا باه باالین ناور دیاده و سارور       داد نمیبالینش آمد و او را به رحمت الهی بشارت می

هاای  به جانان دختاران اسایر و طفال     اش حسین م لوم نیامد و چرا پاره تن خود را از خاک گرم کربب  برنداشت و چراسینه

 دستگیر قدمی بر نداشت .

 شاهی که جبرئیل بودی خادم درش 

 خاکم به سر که خاک سیه گشت بسترش

 حلقی که بوسه گاه نبی بود شد ز کین 

 پر آب ز آب خنجر بیداد حنجرش

ابن ابای  کنانا  کاه متعلاق باه     30صحضرت ختمی مرتن بعد از فتح ق   نطاة و حصار صعن و ناعم و کتبه ، درپای قلعه قماو 

ها بزرگ تر و استحکامش بیشتر و به حسن جمعیات و دولات و اساباب    داشت فرود آمدند و قلعه قموص از همه قلعه31الحقیق

زار و جوانان از همه بهتر و خندقی در اطراف آن بود که قعر آن از ن ر ناظران ناپدید بود آورده اند که در حین محاصاره و   کارو

طعام کار بر لشکر اس م مختال شاد و از اتفاقاات     32توقف آن حضرت در اطراف قلعه قموص و به واسطه گرمی هوا و قلتایام 

 توانست شد.غیر حسنه سید االنبیاء را درد شقیقه شدید عارض شده بود که به نفس نفیس شخصا جهاد با اعدا را نمی

دند حضرت رسول هر روز التفات به جانن اصحاب نموده و یکی از مدت بیست روز آن قلعه را اصحاب سعادت ماب محاصره کر

 ایشان را به امارت لشکر مقرر می فرمود ..................

                                                           
های کوچكتری نیز وجود داشتند که به اهمیت  ها در خیبر قلعه وص، وطیح، ساللم، عالوه بر این قلعهمعروف به کتیبه دارای سه قلعه مستحكم بود قمخیبر بخش دوم  -30

 .های ذکر شده نبودند قلعه

 .ف فرو مى رفتدروصف کنانة ابن ابی الحقیق گفته اند: او سه تیر را از فاصله سیصد مترى در زه کمان مى گذاشت و به هدف مى زد و هر تیر یک وجب در هد -31

 .قلت : کمی، اندکی -32
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 آید.حضرت رسول از قرار سختی به غایت ملول گردید و فرمودند: از کم دالن دالوری نمی

توقف نموده و از حضور سید االنبیاء به ظاهر دور ماناده  گویند حضرت امیر در مبدا این غزوه بنا بر عارضه درد چشم در مدینه 

حضرت رسالت بر جناب ولادتیماب زورآور شاده در حاین غلباه درد چشام        33بود و چون روزی گذشت شوق حضور باهر النور

در  بار روایتای دیگار    آن به جانن خیبر توجه نمود و در حین محاصره قلعه قموص به لشگرگاه حبین اهلل رساید و بناا  34توجع

مدینه بیرون آمده و پس از آن چشم مبارکش را درد شدیدی عارض شد به حادی   حین خروج از مدینه به اتفاق آن حضرت از

قدرت بر حرکت کردن نداشت علی الروایتین آن حضرت به واسطه درد چشم قاادر بار محارباه نباود و بعاد از اینکاه        که اص ً

 گشتند.یبزرگان و سرکردگان از رزم خاسن و خاسربر م

 35لُاعطِینََّ الرَّای َ غَدا رَجُ ً یحِنَُّ اللَّهَ ورَسولَهُ، ویحِبَُّهُ اللَّهُ ورَسولُهُ، کرَّارا غَیرَ فَرَّارٍ  حضرت رسالت فرمودند:

مرا فردا به کسی دهم که خدا و رسول او را دوست دارند و اونیز خادا و رساول را دوسات دارد او از جناگ      یعنی رایت همایون

 کند .ار نمیهرگز فر

و منت ر بودند که چون صبح شود به این موهبت ع یمی و صبح نیارمیدند چون اصحاب این سخن را از آن بزرگوار شنیدند تا 

 منزلت کبری فایض گردند.

 با خود می گفتند: علی ابن ابی طالن که درد چشم شدید دارد به این فیض نخواهد رسید.

 ه لوا را به ما می دهد خصوصا ................... .و هریک با خود چنین می پنداشتند ک

خ صه ک م چون روز شد و نی راع م به نور خود عالم را روشن کرد اصحاب بالتمام بار درب خیماه حضارت خیراالناام جماع      

 گردد.گشتند و همه گردنها کشیدند هر یک به تصور اینکه این سعادت ع ما نصین او می

 .36خیمه بیرون آمدند و فرمودند: این محبه قلبی و تحره فوادی این علی ابن ابیطالن ؟که ناگاه جناب رسول از 

بیند حضارت رساول   کند که پیش پای خود را نمیناگهان از اطراف و جوانن فریاد برآمد که یا رسول اهلل چشم اوچنان درد می

 فرمودند: بیاورید اورا .

ضرت رسول رسانیدند رسول خدا سر آن سرور را بر دامن مبارک خود نهااده  اصحاب دست آن بزرگوارراگرفته و به پای بوِ ح

 .37های جناب مرتضوی انداخت و فرمودند: اللهم أ هنْ عنََّه الحزنآب دهان خود را بر چشم

                                                           
 .باهر النور : درخشان ونورانی  -33

 .دردمند و رنجور گردیدنتوجع :  -۳۴

هُ، رسول اللّه)ص( فی یومِ فَتحِ خَیبَرَ: لُاعطِینَّ الرّایةَ غَدا رَجاُلً یحِبُّ اللّهَ ورَسولَقسمتی ازحدیث معروف رایت که توسط پیامبراسالم درروزفتح خیبرنقل گردیده است .  -35

 . ویحِبُّهُ اللّهُ ورَسولُهُ، کرّارا غَیرَ فَرّارٍ، ال یرجِعُ حَتّى یفتَحَ اللّهُ عَلى یدَیهِ

 کجاست دوستدار قلب من وآرام بخش دل من  یعنی علی بن ابیطالب .  -36

 ای بار خدایا دور بنما از ایشان حزن واندوه  را .  -37
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 زایاال گشااته کااه گویااا هرگااز درد نداشااته و حضاارت امیاار   38وفاای الحالبااه اماار قااادر متعااال درد چشاام آن عاادیم المثاال 

 ه به برکت دعای آن حضرت دیگر سرما و گرما را نیافتم.ک فرماید:می

خود را به آنجنااب داد و او   39پس جناب رسالت ماب اسلحه حرب بر قامت زیبای آن شیر بیشه شجاعت پوشانید و رایت ابیض

 را به حرب یهودان خیبر فرستاد.

 شوند؟40مستاصلآن قهرمان حضرت جبروت عرض کرد: یا رسول اهلل با ایشان مقاتله کنیم تا 

سااز   41حضرت فرمود: یا علی در مقاتله و جنگ تعجیل منما و اول ایشان را به اس م دعوت نما و طریق حق را به ایشان واضح

به خدا سوگند که اگر یکی را خدای تعالی به دست تو هدایت کند بهتر است از برای تو از شتران سرخ موکه در راه خدا تصدق 

 نمایی.

 با صد هزار سطوت و شوکت رو به راه نهاد پس آن بزرگوار

 برانگیخت آنگاه مرکن ز جای

 به دستی عنان و به دستی لوای

 چه مرکن جهان دیده پنداشت مهر 

 که راکن بود عرش و مرکن سپهر 

 به صحرا چه  آن صفدر ارجمند 

 به تندی جهانید رعنا سمند

 گشت سیر سر تیر او42حَمل

 شد غزاالن نخجیر او 43اَسد

 قضای الهی روان پیش او

 44که ای منکران طرقو طرقو

 مخاطت سرافیلش اندر رکاب

 که منصور برگردی ای بوتراب

 دوان جبرئیلش ز پی شادمان

                                                           
 عدیم المثل : بی مانند ، بی نظیر .  -38

 رایت ابیض : پرچم سفید رنگ  .  -39

 مستاصل : بر بیخ وریشه بر کنده  .  -40

 واضح : پیدا وآشكار .  -41

 استمنطقةالبروج برج فلكیِبُرج حَمَل اولین  -42

 .استدائرةالبروجاز برج فلكیبُرج اسد پنجمین   -43

 طرقو طرقو : راه دهید .  -44

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
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 بخوان 45إ  َا جَاءَ نَصْرُ اللََّهِ وَالْفَتْحُ 

 بدین شان و شوکت ولی اله 

 قدم زد دلیرانه در رزمگاه

 ولی بشنو از شاه بیکس حسین

 با صد افغان و شینکه در کرب  

 شه تشنه لن سید حق پرست 

 چه بر  والجناح شهادت نشست 

 شود چون شهی بر فرِ اوسوار

 نوازند کوِ از یمین و یسار  

 یکی گفت ای نور چشم ترم 

 جوان رشیدم علی اکبرم

 مگر نیستی واقف ای نور عین

 که دیگر معینی ندارد حسین

 چه تاب آورد چشم بی تاب تو

 میدان رودباب توکه تنها به 

 یکی گفت ای میر لشکر شکن

 علمدار لن تشنه عباِ من

 نه ای آگه از گردش روزگار

 که گردید شاه شهیدان سوار

 سپه غرقه در خون سپهدار نیست

 علم واژگون و علمدار نیست

 نباشد مروت که در رزم گاه

 به میدان رود بی علمدار شاه

 یکی گفت ای تازه داماد من

 فل ناشاد منبیا قاسم ای ط

 که عمت به میدان کین می رود

 حسین بیکس و بی معین می رود

  

                                                           
 سوره نصر( 110.) آیه  چون یارى خدا و پیروزى فرا رسد -45
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حضرت امیر به کنار خندق رسید آن بی دینان به چابکی تخته در بسیاری از کتن اصحاب مذکور است که چون درحین مراحل

استوار کردند پای مردانگی بر زمین زده و خود را به آن  دلی پر دامن یلی برکمرپل را کشیدند و درب قلعه را بستند آن جناب 

طرف خندق رساند نوشته اند که عرض خندق چهل زر  بود چون آن حضرت از خندق جستن گرفت دوباره یهودان در اطاراف  

آن حضرت هجوم آورده و درآن اثنا یک یهودی ضربتی بر دست مبارک آن حضارت زد کاه ساپر از دسات آن جنااب افتااد و       

هودی دیگر سپر را برداشته و روی به فرار نهاد حضرت امیر غضبناک شده و از پی او حمله کرد و آن ملعون به زودی خاود را  ی

ای ع یم بود که بیست نفرو به روایتای چهال   او بر در حصار رسید و آن حصار را دروازه 46به حصار رسانیده وآن جناب متعاقن

است که وزن در حصار قموص هزار و هفتصد مَن و بعضی سه هازار   48مسطور 47الصفا روض گشودند در می بستند ونفراو را می

 اند.منهم گفته

ای برآن در دیدند با دست یداللهی حلقه را گرفت و در را از جا کنده بجانن آسمان انداخت بناا  امیرمومنان م ح ه نمود حلقه

در سوراخ آن کرده و به قوت روحاانی و قادرت رباانی آن در را     به روایتی دیگر سوراخی درداشت که حضرت انگشت مبارک را

 چنان حرکت داد که تمام قلعه بلرزید آنگاه در را کند و به جای سپر بر دست گرفته و به محاربه پرداخت.

بان  و از حضرت امام محمد باقر مرویست که چون آن حضرت حلقه را بجنبانید آن حصار به لرزه درآمد که صفیه دختر حیای ا 

که زن کنانه بود از تخت بیفتاد و صورتش مجروح شد و از جابراین عبداهلل انصاری نقل شده است که چون مسالمانان   49اخطن

در خندق جسته در را پل  فوراً خواستند که داخل قلعه شوند به واسطه خندقی که در اطراف حصار بود نتوانستند حضرت امیر

رسید حضارت در را در کناار خنادق نگااه     یند گویند آن درکوتاه بود به عرض خندق نمیساخته تا لشگریان به آسانی عبور نما

 داشت تا مردم بر روی در جمع شدند به آهستگی در را با لشاگریان باه آن طارف خنادق مای رساانید اصاحاب هماه تعجان          

 کردند.می

 از خندق اندازیاد چاون ن ار کردناد دیدناد      آنگاه جبرئیل عرض کرد: یا رسول اهلل به اصحاب بگو تعجن نکنید و ن ر در تحت

 تحت خندق تاکف پای آن حضرت فاصله بسیار است و آن حضرت برهوا ایستاده تعجن خ یق زیاد شده.

های خود را درهم استوار کرده اند پاهای علی ابن ابیطالان بار بالهاای    جبرئیل عرض کرد: که م ئکه بسیار به امر پروردگار بال

 م ئکه واقع است.

 را به دور انداخت. حضرت در مقدار هفتاد زر  بود مرویست که بعد از رفع احتیاج آن در که به

 ای امیری کز نهیبت لرزه بر خیبر فتاد

 رعشه بر اندام نه اف ک و هفت اختر فتاد

 یا علی با این شجاعت ها و قوت ها بگو

 در کجا بودی چه در میدان علی اکبر فتاد

 کشتگان می گفت آهام لی  در میان 

 چون نگاهش بر عذار اکبر و اصغر فتاد

 بر دلم ماند آرزوی عشرت دامادیت

 50عشرت و عیش تو تا صبح قیامت اوفتاد

  

                                                           
 اقب : در پی آمدن .متع  -46

است. میرخواند میرخواندنوشته محمّد بن خاوند شاه معروف به فارسیروضةالصفا فی سیرة االنبیاء و الملوک و الخلفاء یا اختصاراً روضةالصفا کتاب تاریخ عمومی به زبان  -47

قسم است که نویسنده قسمتی  7است. روضةالصفا شامل  را آوردهسلطان حسین بایقرادر این کتاب حوادث تاریخ جهان، از آغاز آفرینش تا روزگارخود یعنی دوران حكومت 

 .است دههای فارسی نقل کر است و قسمتی را نیز از تاریخ های عربی ترجمه و اقتباس کرده را از تاریخ

 مسطور : مكتوب شده .  -48

، برادر عمرانبن هارونبن ینحوم به نضیر بن نحامبود. نسبش را از اسباط الوی بن یعقوب و از نسل نضیر بنیو رییس قبیله یهودیان مدینهاز حیی بن اخطبصفیه دختر   -49

 .اند رساندهموسی

 رد نسخه قنبر در مجلس تعزیه مالک اشتر زمینه میر انجم وجود دارد .این اشعار درف -50

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%B6%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B6%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
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 مجلس سوم

 از ازل کعبه صاحن ن ران کوی تو بود

 مقصد اهل صفا طلعت نیکوی تو بود

 دم جان بخش مسیح و کف بیضای کلیم

 تو بودبویی از زلف تو و پرتوی از روی 

 قصه کوثر و طوبی که شنیدیم ز خلق 

 لن شیرین تو و قامت دلجوی تو بود

 گشت مسجود ملک بوالبشر از نفخه روح

 گیسوی تو بود 51ای ازنکهتاش نفخهنفخه

 به عبث کرد سکندر طلن آب حیات

 خوی تو بود 52خود ندانست که جوی حَیَوان

 53مسجد و میکده و صومعه و دیر و کنشت

 نهادیم هیاهوی تو بودهر کجا پای 

 به سر  لف تو هرفتنه که در عالم خواست 

 همه از ساحری نرگس جادوی تو بود

 خواست از من مه من دوش چه این طرفه غزل

 همت از خواجه طلن کردم و دل سوی تو بود

 از نطق شکر بار چه خوش گفت سحر 54کافر

 هم چه بلبل صنما طیر سخن گوی تو بود

افضل بیان و کوکبه بالک م با جمعی از مسلمانان به حوالی حصار قموص رسیدند پهلوانان از  55والیت مآببعد از آن که جناب 

برج و بارو وحصار به انداختن سنگ و چوب و تیر پرداختند حضرت اسداهلل هرچند ایشان را به دیان قادیم و صاراط مساتقیم     

 یزدان ندادند.دعوت فرمود احدی از ایشان گوش به سخنان شاه مردان و شیر 

                                                           
 نكهت : بوی خوش . -51

 حَیَوان  : آب زندگانی. -52

 . به معنی آتشكده است و معبد یهودان کنشت : -53

 .کافر تخلص شاعر است   -54

 .والیت ماب : مرجع ارشدیت   -55
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 افتاد. دود نقل است که یکی از احباریهود بر باالی حصار آمده و ن رش به آن برگزیده رب و

 پرسید:که ای صاحن رایت کیستی و چه نام داری؟

 حضرت مرتضوی فرمودند: منم غالن کل غالن علی ابن ابیطالن.

 یهودی صیحه زد و گفت: غلبتم و ما اوتی علی موسی.  

 به تورات سوگند که مغلوب شدید .یعنی ای قوم 

و به روایتی دیگر گفت: به حق آن خدایی که تورات را به موسی فرستاده که فتح ما کرده و باز خواهد گشت. خ صه اول کسی 

که از قلعه قموص بیرون آمد حارث برادر مرحن یهودی بود که دونفر از مسلمانان را شربت شهادت چشانید دیگر کسی جرات 

در  مسلمانان گرفته باراو تاخات و مانناد شایر     او را نکرد که شاه مردان و شیر یزدان چون اجل ناگهان سر راه بر آن نا مبارزت

 وقت شکار خروشیدوالکن جهت اتمام حجت اوراتکلیف به دین اس م نمود.

 حارث خندید و عرض کرد: از این مقوله در میان میاور.

میرمومنان نمود آن بزرگوار چون شیر ژیان سپر برسرکشید تیغ آن ملعون باه ساپر وارد   و بی محابا شمشیر را حواله فرق سر ا

را دو نیم  رسید او آمد که به ناگاه امیر مومنان  والفقار را حواله آن ملعون بر فرق سرش فرود آورد سپر را دونیم نموده به خود

 و مرکن ظاهر گردید و به خاک ه ک افتاده شد.نموده تا خانه زین از تنگ مرکن درگذشت به نحوی که دو راکن و د

ِ رئایس یهاودان و بارادر    أصدای تکبیر علی بلند شد لشکر اس م دل قوی شده مانند غنچه گل شکفته شدند مرحان کاه ر  

حارث بی ایمان بود چون برادر خود را کشته دید به کین برادر از جای جست و دل بار محارباه شااه الفتای بسات گویناد آن       

ن یر نداشت گفته اند سنان و نیزه او ساه مان باوده و دو     قامت در ته ور عدیل و و مبارزی بود بلند باال و تنومند و درقد ملعون

نهادکه سنگی بزرگ ساوراخ  می کرد و به جنگ درروز مصاف خودی بر سرپوشید به هنگام جنگ دو شمشیر حمایل میزره می

 گوید:می56مود. صاحن حمله -نصن می  کرده بود و بر باالی آن خود

 نخست آن یل ژنده پیل دژم

 دو جوشن بپوشید باالی هم  

 و از آن پس نهادی به سر پرغرور 

 یکی خود سنگی چه وارون تنور

 به بازوی کمندی نمود استوار 

 سپر از دوخم چون ره کوهسار 

 به فوالد و آهن بیاراست تن

  فلک بر تنش دوخت گویی کفن

 

                                                           
های  های خود به شرح جنگ قمری در دهلی( است. وی در سروده 112۳درگذشته )باذل مشهدیاثر ادبیات پارسینوع های مص سروده حمله حیدری از مشهورترین حماسه -56

برخی اکبر والیتی علیعقیده است. به ادامه آن یا کتاب دیگری به همین نام را سرودهراجی کرمانیشود که  گفته می .است تا قتل علی پرداختهطالب علی بن ابی ومحمد بن عبدالله

 . اند تقلید از آن اشعاری سروده دیگر از شعرا نیز در تكمیل حمله حیدری یا به

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D9%84_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C
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آراستگی س ح متوجه قتال شد و اسن خود را در میدان به جوالن درآورد و این رجز را باا صادای بلناد     پس مرحن مردود به

 خواند:

 انا الذی سمتنی امی مرحن شاکی الس ح بطل مجرب احیانا و حینا اضرب قدعلمت خیبرانی مرحن.

ام که بسیار اوقاات باه نیازه کاار     با تجربه یعنی منم آنچنان کسی که مادر من مرا نام مرحن گذاشته و آراسته س حم و شجا 

 دانند.کنم و گاه به شمشیر و یهودان خیبر نام ولقن مرا نیک می

 بر روی رکاب زین استوار گردید و در جواب رجز مرحن این رجز را بیان فرمود: اًحضرت اسداللهی فور

لسندرة فاختلفنا ضربتین، فبدرتاه فضاربته فقاددت    أنا الذی سمتنی أمی حیدرة لیث لغابات شدید قسورةأکیلکم بالسیف کیل ا

.الحجر والمغفر ورأسه حتى وقعالسیف فی أضراسه وخر صریعا
57 

گفت: باا هارکس خاواهی    ای بود از کاهنان و او را با مرحن محبتی مفرط بود پیوسته به مرحن میاند که مرحن را دایهنوشته

 کسی که نام او حیدر است .جنگ کن که تو غالن خواهی شد والبته حذر کن از 

حضرت امیر در رجز با اعجاز اول کار و قبل از محاربه رعن خود را در دل مرحن انداخت چون مرحن آن رجز را از آن حضرت 

 شنید و نام حیدر نصیحت دایه به خاطر آورده از معرکه رو برتافت و به سوی قلعه راهی شد.

یهودی خود را به وی نمود و سبن گریختن از او سئوال کرد مرحن گفات: ایان    شیطان مردود مطرود به صورت پیری از احبار

ناام   گفت که دعوا مکن با کسای کاه حیادر   گوید که من حیدر نام دارم و من از دایه خود مکرر شنیدم که به من میجوان می

 داشته باشد که تو را خواهد کشت.

کند بر سخن زنان اعتماد مکن و عار فرار را بار  تو کی برابری می شیطان گفت: مگر حیدر در عالم همین یک شخص است او با

های زنان خطاست و در این خیاالت باطله فرو مرو و این جوان را باه قتال برساان و بازرگ قاوم      خود منه برگرد که اکثر گفته

 خویش باش.

آن بزرگوار باب نصاحیت و موع اه    آن احمق سخنان شیطنت آمیز آن مردود را شنید و برگشت و در مقابل آن حضرت ایستاد

گشاد و آخر االمر کار  58بر روی مرحن گشود آن ملعون را سخنان و فرمایشات حضرت موثر نیفتاد بلکه زبان به سخنان الطائل

به محاربه انجامید. پس آن پلید شمشیر خود را از نیام کشید و به جانن آن حضرت آمد و به زوری که داشت شمشایر خاود را   

 ورد.فرود آ

آن حضرت به طرفه العینی ضربت او را رد نمود و فرمود: ای مشرک بت پرست ضرب دستت همین بود اکناون مهیاای ضاربت    

 حیدری بشو.

                                                           
اینک شیر بیشه هایم که قهر و غضبم سخت و به شدّت شجاعانه  ام چنان شیرى که زورمند و پنجه افكن باشد من آن کسی هستم که مادرم نام مرا حیدر نهاد، شیر بیشه -57

با  و چینم کنم و گروه گروه شما را از زمین بر می ای بزرگ شما را پیمانه می من آنم که مادرم حیدر نامید، بسان شیر قوی هیكل بیشه، که با شمشیر مانند پیمانه .می باشد

 . زنم شمشیر گردن کافران را می

 .بیهوده   الطائل :  -5۸
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آنگاه آن بزرگوار را غضن مستولی شد به حدی که رگهای گردنش بسیار ظاهر و هویدا گردید و مو بر اندام مبارکش راست شد 

الن نه سپهر از هم پاشیده می شود و آن بزرگوار مستعد مرحن کشای کاه خطااب باه جبرئیال      ماه و مهر در این اندیشه که ا

رسید که به طرفه العین بر زمین حاضر شو و پرهای خود را بر زمین فرش کن و خطاب به میکائیل و اسرافیل شد که برویاد و  

 زلزل خواهد شد و مخلوق تمام می شود.بازوی او را بگیرید که اگر با این حالت شمشیر خود را فرود آورد عالم مت

جبرئیل پرگسترد و میکائیل و اسرافیل هم بازوی آن بزرگوار را گرفته شمشیر فرود آورد و نعره اهلل اکبر کشاید سانگ و خاود    

سااخت   59مرحن به دو نیم نموده و برقشاز زیر اسن جستن نموده  مرحن را به خاک ه کت افکند و او را وارد بائس المصایر  

یهودان دیگر فرار را بر قرار اختیار نموده روی از معرکه تافتند حضرت اساداللهی متعاقان ایشاان شاتافت و کاار هفات نفار از        

 یهودان مشهور را ساخت .

 ای مستمع این مدح علی نیست که گفتم  

 وصف علی این نیستکه گوش تو شنیده

 وصف علی آن استکه با این همه قدرت 

 تسلیم کشیده در پیش قضا گردن

 در کربب  در ره خ ق جهان نیز

 دل از پسر و دختر و اوالد بریده

 در ماریه گر بود علی حاضرو ناظر

 دید گر آن روز به دیدهآن واقعه می

 می دید که دست از تن عباِ فتاده

 در دیده اوناوک بیداد خلیده

 دید که غلطید به خاک اکبر ناکاممی

 خمیدهدید نگون سارشد آن سرو می

 دید علی اصغر لن تشنه که پیکانمی

 از دست لعینان عوض شیر مکیده

 می دید حنا بستن قاسم شن عیشش

 می دید عروسش شده از گوش دریده

 می دید حسین کشته شد از خنجر بیداد

 یک قطره آبی به گلویشنرسیده

 (فصل)

 60ررادر روبرویی مرحن بخوانید.از هرجا که خواستی به مناسبت یکی از این اشعار بیان کن یا نقل دیگ

 

 

                                                           
 .عاقبت بد؛ جای بازگشت بدبئس المصیر :   -59

 .این جمله  عین توضیح نویسنده طومار است   -60
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 مجلس چهارم

 روایتی شده از یک نفر ز اهل بشارت

 که من شدم سوی مکه پی طواف زیارت

 قضا ز راه فکندم به طرف دشت و بیابان

 به حق بودم متوسل به راه مرحله پویان

 زنی به راه بدیدم که بود مرحله پیما

 نه قُوت راحله بودش نه قو ت و نه توانا

 به دل خیال نمودم که این ضعیفه افکار 

 به منزلش نرسد زین زمین مهلک خونخوار

 بگفتمش که ز جنی ویا زانس بیان کن

 به من تو را ز دل خویش را ز مهر عیان کن

 چه این شنید ز من آن به راه دوست مصم م 

 مقال را به همین آیه ساختی متَّرنم

 61وَ قُلْ سَ م  فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ 

 چنین یقین بنمودم از آن ک م محن 

 که اوال بنما با ادب س م تو بر من  

 س م کردم و این آیه را جواب شنیدم

 به عهد خویش چه او صاحن کتاب ندیدم

 62سَ م  عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِینَ

 جواب چون بشنیدم ک م خویش اعاده

 از این ک م ز قرآن به من نمود افاده

 63ا بَنِی آدَمَ خُذُوا ز ینَتَکُمْ عِنْدَ کُل َّ مَسْج دٍیَ

 چنین یقین بنمودم که او ز آدمیان است

                                                           
 سوره زخرف ( ۸9. )آیه  ، امّا بزودى خواهند دانست«سالم بر شما»ازآنان روى برگردان و بگو: -61

 سوره زمر( 7۳)آیه   .دودانه خواهید بوسالم بر شما پاک و پسندیده بودید، پس داخل شوید در حالى که در آن جا -62

 سوره اعراف ( ۳1) آیه .ای فرزندان آدم، زیورهای خود را در مقام هر عبادت به خود برگیرید -6۳
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 که در مقام فصاحت چنین صریح زبان است

 بگفتمش که در این دشت مضطرب زچه رایی 

 جواب من به همین آیه کرد نغمه سرایی

 64فمَنْ یُضْلِل  اللََّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ

 و از اضطراب حال تباهش از این مقوله

 به من معین و معلوم شد که گم شده راهش

 بگفتم ای رخ تو زین بخش آخر هر غم  

 بیان نما که تو را چند روزه ره شد است کم

 جواب من به همین آیه داد از ره رافت

 پس آن ضعیفه دوران و آن حجابت عصمت

 65   أَیََّامٍهُوَ الََّذِی خَلَقَ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتََّ

 نمود واضح و روشن به من چه شمع شن افروز 

 که راه مقصد او کم شده است مدت شش روز

 بگفتمش ز کجا آمدی به حالت مضطر 

 مرا بخواند وزاین آیه کرد عارف مخبر

 66یُنَادَوْنَ مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ

 یقین شدم که همین زن که هست خادمه اش حور

 عن زره دورنموده طی مسافت به این ت

 روی به حالت محزونبگفتمش به کجا می

 جواد داد مرا از ک م خالق بیچون

 67وَلِلََّهِ عَلَى النََّاِ  حِجَُّ الْبَیْتِ مَن  اسْتَطَا َ إ لَیْهِ سَب یلًا

 ادا نمود چه این آیه را حروف ز مخرج 

 یقین شدم که ورا عزم او بود که کند حج

                                                           
 سوره اعراف ( 1۸6. ) آیه  هر که را خدا گمراه خواست هیچ کس رهنمای او نباشد، و چنین گمراهان را خدا در طغیان و سرکشی خود به حیرت و ضاللت واگذارد -6۴

 سوره اعراف ( 16. )آیه  آفرید پروردگار شما، خداوندى است که آسمانها و زمین را در شش روزشش دوران -65

 سوره فصلت  ( ۴۴. ) آیه دهند  و گویى آنان را از جایى دور ندا مى -66

 سوره آل عمران ( 97. ) آیه فتن به سوی آن دارندو برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه )او( کنند، آنها که توانایی ر -67
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 بی تابز راه مهر بگفتم بر آن ضعیفه 

 اگر که تشنه لبی باز گو که تا دهمت آب

 چه این شنید ز من آن زن خمیده لرزان

 جواب داد مرا باز این ک م ز قرآن

 68عَیْنًا یَشْرَبُ ب هَا عِبَادُ اللََّهِ یُفَج َّرُونَهَا تَفْج یرًا 

 گرفت آب و بنوشید آن ضعیفه چه از من

 بخواند حمد خداوندگار قادر  والمن

 69الْحَمْدُ لِلََّاهِ رَب َّ الْعَالَمِینَ

 بگفتم این زن یک تن که با خضو  و خشو  است 

 در این زمین خطرناک مبت ی به جو  است

 بگفتمش که تو را جو  کرده است مشوش

 جواب داد همین آیه را به نغمه دلکش 

 70ا خَالِدِینَوَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لََّا یَأْکُلُونَ الطََّعَامَ وَمَا کَانُو

 ز مهر کردمش اطعام من به قرصه نانی

 که بود قیمت قدر بهاء مساوی جانی

 بگفتمش که بیا همره من ای زن مسعود

 جواب داد مرا از ک م خالق معبود

 71ال یُکَلَِّفُ اللََّهُ نَفسًا إ لَّا وُسعَها

 به من معین معلوم شد ز گفت میانش

 نشکه نیست از پی رفتن طریق و تاب و توا

 بگفتمش که بشو ترک من سوار به ناقه

 نمود درد مرا از ک م خویش افاقه

 72لَوْ کَانَ فِیه مَا آلِهَ ٌ إ لََّا اللََّهُ لَفَسَدَتَا 

                                                           
 سوره انسان ( 6آیه ) .نوشند که به اختیارشان هر کجا خواهند جاریش سازند از سرچشمه گوارایی آن بندگان خاص خدا می -68

 .سوره حمد  1آیه  سپاس وستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است -69

 سوره انبیاء ( ۸. ) آیه فرشته( بدون بدن دنیوی قرار ندادیم تا به غذا و طعام محتاج نباشند و در دنیا هم همیشه زنده نماندندو ما پیغمبران را )چون  -70

 سوره بقره ( 2۸6)آیه  .کند خداوند هیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تكلیف نمی -71
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 به من ز گفت بیانش به شد معین مفهم

 که نیستی به من اکنون به وقت شر  تو محرم

 پیاده گشتم و براشترش سوار نمودم

 نمودم وزین معامله برخلق افتخار

 سوار گشت وتا منزل آن ضعیفه شتر راند

 همین ک م ز تسبیح  والج ل فرو خواند

 73سُبْحانَ الََّذِی سَخََّرَ لَنا هذا وَما کنَّا لَهُ مُقْر نِینَ

 نمودماز ره حیرت برآن ضعیفه نگاهی

 به من بخواند همین آیه از ک م الهی 

 74وجَهُمْ هِمْ وَیَحْفَ ُوا فُرُ أَبْصَار قُل لَِّلْمُِْمِنِینَ یَغُضَُّوا مِنْ 

 بگفتمش که نکردم ن ر به راه خیانت

 نگاهم از ره حیرت بود و طریق امانت

 چه صبح آمد و دیدم سواد قافله پیدا

 بگفتمش ز عشیره کسی تو راست به همراه

 جواب خویش چهار آیه ای از او بشنیدم

 فصیح تر کسی از او به عهد خویش ندیدم

 75مُحَمََّد  إ ال رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَُّسُلُوَمَا 

 76یَا دَاوُودُ إ نََّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَ ً

 77خُذِ الْکِتابَ ب قُوََّةٍ  یا یَحْیى

 78یُوسُفُ أَعْر ضْ عَنْ هَذَا

                                                                                                                                                                                     
 سوره انبیاء ( 22.) آیه  گویند منزه است شدند. پس اللّه، پروردگار عرش، از هر چه به وصفش مى ه مىبود، هر دو تبا اگر در زمین و آسمان خدایانى جز اللّه مى -72

 سوره زخرف ( 1۳)آیه   .منزّه است خدایی که این مرکب را برای ما مسخَّر ساخت، و گرنه ما توان آن را نداشتیم، وما به سوی پروردگارمان باز می گردیم -7۳

مى کنید و دیدگان خویش را از نگاه به زنان اجنبى باز گیرند و فرجهاى خویش را نگهدارند این براى ایشان پاکیزه تر است که خدا از کارهایى که به مردان مؤمن بگ -7۴

 سوره نور( ۳0. )آیه  آگاه است 

 سوره آل عمران ( 1۴۴. )آیه  رگذشتندمحمد )صلّی اللّه علیه و آله و سلّم( جز یک پیامبر نیست که پیش از او نیز پیغمبرانی بودند و د -75

 .سوره ص   2 6آیه و او را گفتیم که ای داود، ما تو را در روی زمین مقام خالفت دادیم، -76

راگیر، و به ف وته قوت نبچون زکریا ذکر تسبیح و نماز کرد ما به او یحیی را عطا کردیم و چون سه ساله شد به وی خطاب کردیم کهای یحیی، تو کتاب آسمانی ما را ب -77

 سوره مریم ( 12. )آیه   او در همان سن کودکی مقام نبوت بخشیدیم

 سوره یوسف ( 29) آیه  اى یوسف از این پیشامد روى بگردان -7۸



22     رـدیـی غـوانـرده خـری نقالی و پـراسـنواره سـه جشـرخانـدبی

 

 از این ک م به من راه مستقیم به پیمود 

 مرا محمد و یحیی و یوسف و داود

 مود باز ت وتچون شد ن79قرین قاله

 چهار آیه مذکور را وفی به قرائت

 چهار کس که بودی رویشان چه ماه درخشان 

 بیامدند بر آن زن آن چهار جوان

 بگفتمش که برایشان تو را بودچه قرابت

 سئوال من به همین آیه او نمود اجابت

 80الْمَالُ وَالْبَنُونَ ز ینَ ُ الْحَیَاة  الدَُّنْیَا

 ن سعادتمندچنین نمود ز گفتار آ

 که هر چهار مراهستزاده و فرزند

 پس آن مخدره بنمود رو به سوی جوانان

 به پور خویش همین آیه را بخواند ز قرآن 

 81یا أَبَتِ اسْتَأْج رْهُ إ نََّ خَیْرَ مَن  اسْتَأْجَرْتَ الْقَو یَُّ الْأَمینُ

 از این ک م به ایشان نمود امر ت فی

 وافی وکافیکه بهر جو  من این مرد گشته 

 زبان عذر گشودم برش که یا امت اهلل 

 حواله روزی تو کرده خالقم اهلل

 جدا عطا بنمودند هر یکی به من زار 

 بخواند آیه ای آن زن زقول خالق جبار

 82واللَّهُ یضاعِفُ لِمَنْ یشَاءُ واللَّهُ واسع  علیم 

 سئوال کردم از ایشان که این ضعیفه که باشد

                                                           
 .گفتار. سخن. گفتگوقاله :  -79

 سوره الكهف  ( ۴6. ) آیه  مال و پسران زیور زندگى دنیایند -80

 

ای پدر این مرد را )که به شجاعت و امانت آراسته است( به خدمت خود اجیر کن که بهتر کسی که باید به خدمت برگزینی کسی  یكی از آن دو دختر )صفورا( گفت: -81

 سوره قصص ( 26) آیه  .است که توانا و امین باشد

 ره (سوره بق261) آیه  .خداوند آن را برای هر کس بخواهد، دو یا چند برابر می کند و خداوند وسیع و داناست -82
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 دیگر ک م نباشدکه جز ک م خدایش 

 بگفتنم که بر این زن تعجبت نفزاید

 که بیست سال بود جز ک م حق نسراید

 به نام فضه بود پیرو خدا و رسول است

 عزیز خلق دو عالم بود کزآن بتول است

 83بخاطر آمدم از روز بینوایی فضه

 حدیث قتلگهُ شیر و مبت یی فضه

 ز بعد قتل شهیدان چه ابن سعد ستمگر

 زکین برگروه ملحد کافر نمود حکم

 حق یزید از این ره به خود ح ل نمائید

 تن حسین ز سم اسن پایمال نمائید

 چه گشت مخبر از این قصه دختر شه لوالک

 خروش و غلغله افکند در م ئک اف ک

 بگفت فضه که ای خواهر امام شهیدان

 صدای شیر به شبها شنیدم ز بیابان

 گرفته که ای ز داغ حسین تو مهر و ماه

 یقینم آنکه در این بیشه او پناه گرفته

 به ما ز آدمیان چونکه غمگسار نباشد

 به بیکسان کمک شیر ننگ و عار نباشد

 اجازه خواست ز زینن به سوی بیشه روان شد

 بدید شیر ز چشمش دو سیل اشک روان شد

 به شیر گفت که این فرقه ای که اهل ض لند

 در چه خیالنددانی این که ندانم آن که تو می

 اشاره کرد ندانم بگفت فضه مضطر 
                                                           

د، فضه به زینب گفت: مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی روایتی را آورده است که براساس آن، بعد از کشته شدن امام حسین دشمنان خواستند با اسب بر بدنش بتازن -83

ناگاه شیری را دید، به شیر گفت: من غالم رسول خدا هستم، ای خاتون من! سفینه، غالم رسول خدا، در سفر دریا سوار کشتی بود، کشتی شكست و او به جزیره ای پناه برد. 

بروم و وی را از برنامه فردای شیر غرش کنان در جلوی او به حرکت افتاده، راه را به وی نشان داد و آن شیر اینک در ناحیه ای آرمیده است. به من اجازه دهید نزد شیر 

قل کرد. شیر برخاسته، آمد و دست هایش را بر جسد امام حسین علیه السالم گذاشت. اسب سواران دشمن به سوی جسد دشمنان آگاه کنم. پس فضه نزد شیر رفت و واقعه را ن

 . ندامام آمده، هنگامی که شیر را دیدند، ابن سعد ملعون به آنان گفت: این، فتنه ای نو است، آن را بر نینگیزید و برگردید، آنان هم برگشت
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 برآن سرند زکین آن گروه ملحد کافر

 که پیکر شهدا را ز جور کین بگدازند

 به جسم شاه شهیدان ز کینه اسن بتازند

 به پور شیر حق ای شیر گشته وقت حمیت

 که شیر را صفتی نیست جز شجاعت و غیرت

 به قتلگاه پس آن شیر شرره گشت روانه

 فغان کشید در آن مقتل از جفای زمانه

 چه بوی کرد زهر کشته جستجوی حسین را

 شناخت در صف کربب  چه بوی حسین را

 ببر تن حسین گرفت به پانمود نوا را 

 بشور غلغله آورد خلق ارض و سما را 

 زغرش اسد آن قوم بی حیا و حمیت 

 از این اراده نموده قصد را عزیمت

 ناالن 84ان تو اعمیاز این روایت آخر نخو

 که تاختند فرِ بر تن امام شهیدان

  

                                                           
 .ت  اعمی : تخلص شاعراس  -84
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 مجلس پنجم

 85ای راست رو قضا به کمان تو چون خدنگ

 دم پلنگ87تو چتر مرصع86بر اَبرش

 مرغابیان جوهر دریای تیغ تو

 هریک به روز معرکه صیاد صد نهنگ

 دانی چراست چشمه دریا به طعم تلخ

 از هیبت تو آب شده زهره نهنگ

 تو بگذرد 88ص بت رمحدر بیشه گر 

 گردد درون چشم غضنفر کنام رنگ

 روشن شود مشاغل دین محمدی

 افتد اگر شرارة تیغ تو در فرنگ

 بر حلق دلدل تو بود حلقه ماه نو

 یک نیمه گشته ظاهر و یک نیم زیر تنگ

 درپای باز قدر تو زنگی است آسمان

 خورشید مهره ای بود اندر میان زنگ

 اطلس سپهرانجم برای پیشکشت ز 

 باالی هم نهاده چه تجار تنگ تنگ

 شاهین و کرکس توخورد طعمه اَر ز صید

 از کله سیامک و مغز سرپشنگ

 مداح عامیانه  ات تو بوده اند

 خاقانی و ابوالفرِ و سیف اسفرنگ

 دست شجاعتت فکند روز معرکه 

 درگردن دل مبارز اف ک پالهنگ

 89در حضرت کریم تو اشعارانوری

 نزد سلیمان ز مور لنگ ران ملخ به

                                                           
 .درختی است با چوبی بسیار سخت و محكم که از آن نیزه و تیر و زین اسب درست کنندخدنگ :  -85

 .رخش . چپاراَبرش :   -86

 . جواهرنشان ، به جواهر آراستهمرصع  :   -87

 .رمح : نیزه   -88

 نیزنسبت داده شده است . کاتبیهلل محمدبن عبداولی این شعربه.انوری : تخلص شاعرمی باشد   -89
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فرمودناد  روزی سر خیل مجردان و شاه مردان و شیر یزدان امیرمومنان علی ابن ابیطالن در بعضی از کوچه های کوفه عبور می

گفات:  که ناگاه پیرزنی را دید که مشک آبی بر دوش داشت ودم به دم آن مشک را بر زمین می گذاشت و بر می داشات و مای  

 علی ابن ابیطالن بگیر.خدایا داد مرا از 

 امیر مومنان جلو رفته و از پیرزن پرسید: علی به تو چه کرده.

اناد و  پیرزن عرض کرد: شوهر من در رکاب آن جناب به جهاد مشرکان رفت و به شهادت رسید و کودکانم بی برگ و نوا ماناده 

 ام.تحصیل آب ایشان به این مشقت می کنم و اما در تسهیل نانشان وا مانده 

آن پناه بیکسان و غمخوار درماندگان فرمود: ای زن از علی شکایت مکن و مشک آب را بده تا مان باه جاای علای خادمت تاو       

 بنمایم به شرطی که دیگر علی را نفرین نکنی.

آن مشک را به دوش کشید و به زن فرمود : من پیش می روم و تاو از عقان    91و سقر90پس آن ساقی حوض کوثر و قسیم نعیم

 کند.دلیل اولین و آخرین را راهنمایی نمی93و قام 92هنمایی کن و دراین حکمتی بود واال کسی هادی مضلَّینرا

 خ صه آن سرور از پیش و آن زن در عقن آمد تا به درب خانه پیرزن رسیدند آن بزرگوار مشک را بر زمین نهاد و رفت.

 برای بیوه زنی آب برد مفخر ناِ

 ه اش عباِکه یادگیرد از او نور دید

 )گریز(

ای عزیز آبی که شاه مردان به جهت آن بیوه زن برد به کام او و اطفال او رسید ولی آبی که ابوالفضل العباِ به جهت فرزنادان  

برادر مهر پرورش برد به خاک کرب  متصل گردید و آن بزرگوار از بی آبی تاب دیادن اطفاال را نیااورد و پاا از رکااب کشاید و       

 ت خود گردید .راضی به شهاد

خ صه چون روز دیگر شد آن صاحن کرم و سخاء و آن ثمر نخل جود و عطا  قدری آرد وخرما در زنبیلی نهاده به خاناه بیاوه   

 زن روانه شد چون به درب خانه رسید آواز گریه اطفال زن را شنید که از گرسنگی گریان بودند حضرت دق الباب فرمود.

 ن درآمد و عرض کرد : کیستی کوبنده در؟پیرزن از جا برخواست و به عق

 فرمود: در را بگشای من آنم که دیروز مشک آب تو آوردم . ) (علی

چون در گشوده شد آن حضرت داخل خانه شد و آن زنبیل را به آن زن داد و فرمود: ای زن اطفال تو گرسنه اند تو آرد خمیار  

 یا من خمیر می کنم تو به تس لی اطفال مشغول شو. کن تا من ایشان را مشغول بازی سازم که گریه نکنند و

                                                           
 .نعیم  :  نعمت وناز   -90

 .دوزخ ، جهنمسقر :   -91

 .مضّلین : گمراه شدگان    -92

 .قامه : نماد اقامت   -93
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 ساز.کنم و تو کودکانم را مشغولآن زن عرض کرد: که ای بنده خدا زنان درخمیر کردن ماهرترند از مردان من آرد را خمیر می

و قاعاده  پس آن بزرگوار متوجه ساکت کردن اطفال گردید و به دست مبارک رطبی چناد در دهاان ایشاان بنهااد و باه رسام       

 فرمود.کودکان با ایشان تکلم می

 چون زمان پختن نان رسید آن زن عرض کرد: ای مرد آتش در تنور بیفروز .

 آن بزرگوار به نفس نفیس خاکستر تنور را اخراج نموده مشغول به افروختن تنور شد.

 )گریز(

ر میان او افروخت یک تنور دیگار هام مان ساراغ     جماعت این یک تنور بود در کوفه خرابکه امیرمومنان بر سر او آمد و آتش د

دارم در یک فرسخی شهر کوفه تنور خانه خولی ملعون بعد از آن که ظالم سر مطهر آقا و موال سیدالشاهدا را آورد در خاناه در   

ا آن سار غرقاه   میان تنوری بر روی خاکستر نهاد که سیده زنان فاطمه زهرا با چند زنان انبیاء بر سر آن تنور آمدند فاطمه زهر

 زد.به خون را از میان تنور از روی خاکستر برداشت و بر سر و سینه می

 گفت که ای نور عینم  می

 ای کشته تشنه لن حسینم

 کو اکبر ناز پرور تو

 عباِ چه شد برادر تو

 دردست من است راِ پاکت

 کوجسم شریف چاک چاکت

 ای کشته تشنه لن حسینم

 ای وای شهید شور و شینم

چون امیر مومنان آتش تنور را افروخت صورت مبارک را جلوی آتش تنور گرفت در این موقعه زنی از زناان همساایه را    خ صه

احتیاج به آتش افتاد به طلن آتش قدم به سرای بیوه زن نهاد چون وارد خانه شد دید که شاه ماردان بار سار تناور ایساتاده و      

گوید ای نفس بچش آتش و حرارت گرما را و به خااطر آور  و پیوسته با خود میعارض نورانیش از حرارت آتش تنور برافروخته 

 از گرمی آتش دوزخ تا از حال یتیمان و بیوه زنان غافل نباشی.

چون زن همسایه آن بزرگوار را شناخت جلو رفت بر موال س م نمود و ثنای وی گفت و پس از آن به جانان بیاوه زن شاتافت    

 ن سرور را نمی شناسی؟ که به خدمت خانه خود فرمان می دهی؟وگفت: ای بی خبر مگر ای

 بیوه زن گفت : نه مگر این مرد کیست و نام اوچیست؟

 زن همسایه گفت : این ابن ع م و جانشین مصطفی است نام گرامش علی ابن ابیطالن است .
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انداخت و عرض کرد: ای سارور عبااد    آن بیوه زن چون از همسایه خویش این سخن را شنید دوید و خود را بر قدم آن حضرت

 فدایت گردم مرا معذور دار که تورا نشناختم .

امیر مومنان فرمود :من باید از تو عذر خواهی کنم زیرا که من از حال تو غافل بودم و بعد از این از تو و اطفال توغفلت نخاواهم  

 کرد و کفالت امور شما بر من است .

 )گریز(

ازی مختص علی و اوالد علی است و طریقه ا یت و آزار یتیم صفت خبیثه بنی امیه و دشامنان علای   ای شیعیان شیوه یتیم نو

 است آه آه از آن زمان که طفل یتیم امام حسن شهزاده عبداهلل را در دامن عموی بزرگوارش حسین م لوم شهید کردند.

 بود طفلی زحسن درحرم آل عبا

 حسنی وجه وحسین خلق وپیمبرسیما

 ب وبطحا وعزیز زهرایوسف یثر

 بسته ازشادی قاسم به سرپنجه حنا

 رخ او مصحف ابروی سیه بسم اهلل

 سرو قامت چه علی اکبروعارض چون ماه

 بخت برگشته وار روز سیه حال تباه

 عمرکوتاه ولی نام نکو عبداهلل

 آمد ازخیمه برون با الم وشیون وشین

 که رود خدمت عموی گرامیش حسین 

 شبستان حسینراحت جان حسن شمع 

 نوگل باغ علی فاطمه را نور دوعین

 دید در دشت ب  شورش وغوغا برپاست

 واندر آن بادیه ازهر طرفی شور و نواست

 بر سر عم گرامش زمخالف غوغاست

 ناله اش از جگرسوخته چون نی برخواست

 تشن  دیدن سلطان شهیدان گردید

 بر سر وسینه زنان عازم میدان گردید

 خویش پشیمان گردیدچرخ ازکج روی 
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 روز روشن به برش چون شن هجران گردید

 مادر وعمه وعم زاده به شورافتادند

 همه درغلغله چون یوم نشور افتادند

 هریک ازصبر دوصد مرحله دور افتادند

 جملگی درپی آن لمع  نور افتادند

 مادرش غنچ  پستان به سر دست نهاد

 گفت آن شیر که خوردی تو گوارایت باد

 ر را به حضور تو نمودم دامادیک پس

 رفت تا صبح قیامت به دلم داغ نهاد

 94اش گفت که ای شمع سرا پردة نازعمه

 کشم خاک قدمهای تو برچشم نیازمی

 تو مرواز غم خود این دل زارم مگداز

 95بود امید که ما رابرسانی به حجاز

 96گفت ای عمه ببین عم غریبم تنهاست

 اعداستنوگل باغ علی خوار به دست 

 پاره پاره ز دم خنجر و شمشیر جفاست

 خاک عالم به سرم باد نه این شرط وفاست

 الغرض اهل حرم را به حرم برگرداند

 خویشتن را به حضور شه لن تشنه رساند

 شاه دین گریه کنان دربرش ازلطف نشاند

 بوسه زد بر رخش از دیده خود اشک فشاند

 97ایگفت ای جان گرامی به کجا آمده

 ایسرا پرده برون بهر چه کار آمدهاز 

                                                           
 این مصرع درفردنسخه زینب مجلس تعزیه عاشورای زمینه میرعزانیزاست  .-94

 هود می باشد .این مصرع درفردنسخه زینب مجلس تعزیه عاشورای زمینه میرعزانیزمش  -95

 این بیت درفردنسخه عبداهلل مجلس تعزیه عاشورای زمینه میرعزانیزمشهود می باشد..  -96

 این بیت درفردنسخه عبداهلل مجلس تعزیه عاشورای زمینه میرانجم نیزمشهود می باشد.  -97
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 98ایبارد ازاین دشت چرا آمدهتیر می

 ایازچه رو جانن قربانگه ما آمده

 99امگفت آن طفل که از راه وفا آمده

 امجان عمو به س م شهدا آمده

 100آمدم تاکه دراین بادیه بی سر گردم

 به فدای سرت ای سبط پیمبر گردم

 101دم کشته گردم به فدای علی اکبر گر

 در بهشت آیم و هم بازی اصغر گردم

 تشنه کامی تورا نزد پیمبرگویم 

 ای ازستم قوم ستمگر گویم شمه

 دستی عباِ به حیدر گویم  غم بی

 به حسن قصه شادی برادرگویم  

 به زبان داشت چو بلبل سخن آن طفل صغیر

 که لعینی زکمین آمد وکف برشمشیر

 دست آن طفل جدا کرد بدون تقصیر

 چوبلبل به زمین غوطه زد آن مرغ اسیرهم 

 گفت عمو به فدایت شده ام ازدل وجان

 آن گربه کنان آن شیعه و به فدای تو و

 لیک هر وقت بنوشند همه آب روان 

 102یاد آرند ز ما آل علی تشنه لبان

 الی لعنته اهلل علی القوم ال المین
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 مجلس ششم

 ز بسم اهلل الرحمن الرحیم از اول دفتر

 شکرانه حی قدیم خالق اکبرکنم 

 شهی کز امرحق این آیه نازل گشت بر شأنش

 103علیُ م هر کل عجائن ساقی کوثر

 عبرت بگیر ای دل غافل ز روزگار  

 رفتند همرهان و رفیقان از این دیار 

 ما مانده ایم در عقن و کاروان به پیش  

 سرگشته ایم گرگ اجل در پی شکار 

 ازدنیا وطن مساز به درد و محن بس

 برکن دل از محبت دنیای نابکار

 شادی مکن به مرگ عزیزان که عنقرین 

 ریزد تو را به کام اجل زهر ناگوار

 تابوت دیگران تو گذاری به دوش خویش

 فردا تو هم به مرکن چوبین شوی سوار

 گاهی به سوی خاک عزیزان گذار کن

 یعنی به حال زار برو جانن مراز 

 بنگر به زیر خاک عزیزان ماه رو 

 خوابیده اند الله عذاران گلعذار

 از گلشن وصال بچینید یک گلی

 کوتاه دستشان همه از دامن نگار

 نه فرش و نه چراغ نه شمع و نه پوششی

 پهلو به خاک و دیده حسرت در انت ار

 گردیده اند اززن و فزرند خود جدا

 عقرب قرین مور رفیق و انیس مار

 تنگی لحد که به فریاد ما رسددر 

 غیر از علی امام به حق شیرکردگار

روایت می کند که او گفت من در صفین م زم رکاب ظفار  105در بحاراالنوار و ج ءالعیون از عبداهلل ابن قیس104محقق مجلسی

باود مساتحفآ آب فارات     106راالنتساب امیر مومنان بودم بعد از آن که معاویه ملعون سفیان بن عمر را که معروف به ابو االعاو 
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قرارداد که نگذارد آب به لشگرگاه حضرت امیر برند لشگریان امیر مومنان از شدت عطش بی تاب شده شکایت نازد آن جنااب   

 بردند.

 107آن حضرت فرمود: یا بنی و قره عینی و فلذه کبدی الحسین

امروز لشکر ما تشانه اناد و تشانگی ایشاان را     چون حضرت امام حسین شرفیاب خدمت واال گوهر شده امیر مومنان فرمودند : 

محزون ساخته باید با فوجی از جانثاران به نزد نگهبان آب رفته اول ایشان را به مواعآ کافیه و نصایح شاافیه نصایحت نماایی    

 مقاتله برآی.شاید از تو که فرزند رسولی شرم نمایند و سرآب را واگذارند و اگر پند پذیر نشدند به ایشان در مقام مجادله و 

حضرت امام حسین انگشت قبول بردیده نهاده و زبان به سمعا و طاعتها گشاد و آنگاه موالی متقیان فرزند ارجمناد خاویش را   

پیش خواند و دست مبارک بر تارکش کشید و جوشن در برش نمود و  والفقار بر کمرش آویخت و شرو  نمود به گریاه کاردن   

 مانند ابر بهاری.

 )گریز(

شیعه گویا علی مرتضی در آن روز که جناب سیدالشهدا به حرب ابو االعور می رفت به خاطر آورد تنهایی او را در  ت و ایجماع

ظهر عاشورا که در آن وقتی که اصحاب و انصار و برادر و جوانان همه شهید و سیدالشهدا اراده ساوار شادن باه جناگ اعادا را      

 کند نه یاری که بازوی او را بگیرد.نمودند نه کسی بود که رکاب داری او را 

 امان از چرخ که یک لح ه استوار ندارد

 ای که جویی اعتبار نداردزمانه

 حسین که غایشه داریش جبرئیل نمودی

 108کنون به وقت سواری رکاب دار ندارد

جاه مارغ میلرزیدناد و در    اما کسی که رکابش را گرفت این زنان داغدیده و دختران الم رسیده و این اطفال خرد سال مانند جو

کردند: پادر  نهایت اضطراب و خوف در اطراف و جوانن آن جناب جمع شده به دامن و رکاب مرکبش آویخته بودند و عرض می

 ما را در این صحرا تشنه و گرسنه به که می سپاری و کیست که اطفال یتیم تو را غمخواری نماید.

                                                                                                                                                                                     
شاه و شاه سلیماندر دوران شیعهشمسی( معروف به عالمه مجلسی و مجلسی ثانی فقیه  1077–1006ه. ق در اصفهان( )1110 - اصفهانه. ق در 10۳7سی)قر مجلمحمدبا -104

 .است است که مجموعه بزرگی از احادیث را گردآوردهبحاراالنواربود. معروفترین اثر او صفویسلطان حسین

به کربالعلیه السالم بودند که در یاران امام حسیناز قبیله بنی عقّاراز قیس بن ابی عروهو عبیداهلل فرزندان عبدالله.استشهدای کربالعبداهلل بن قیس یكی از  -105
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با چشم گریان و صدای ضعیف در حالی که گریه گلوی مبارکش را فارو گرفتاه   آن حضرت ساکت و جوابی نداشت و آخر االمر، 

 بود فرمود: که شما را به خدا می سپارم واو نیکو وکیلی است.

خ صه جماعت امیرمومنان آقای شهیدان را مکمل و مسالح سااخته باا فاوجی از دالوران باه حارب ابواالعاور فرساتاد چاون          

اول ابواالعور نابکار را مخاطن ساخته و با صدای بلند فرماود: تاو را کایش و دیان و آیاین و      سیدالشهدا  به حوالی فرات رسید 

 طریقه و مذهن چیست؟

 آن بدفرجام در جواب عرض کرد: که ما از جمله مسلمانیم و داخل جمع مومنان.

ار جایز است چه جای آن آن حضرت فرمود: هیهات هیهات که شما مسلم باشید آیا در شریعت جناب رسالتمآب منع آب از کف

که شما جمعی از مومنان و صالحین و تابعین سیدالمرسلین خاصه لنگر زمین و آسمان را منع آب نموده ایاد و دعاوی اسا م    

 کنید اکنون از آب دور شوید تا لشگریان ما آب بردارند.می

و از جمله محاالت که بگذاریم شاما لان از آب تار    مور ساخته أابواالعور عرض کرد: معاویه ما را امری نموده و به نگهبانی آب م

 نمائید.

در این حین از سخنان آن نابکار دریای غضن آن رحمت واسعه کردگار به جوش آمده برایشان تاخت و ملتزمان رکاب نیاز بار   

 ایشان حمله کردند.

 داد و فرار را بر قرار اختیار نمود. فرارنموده و درطرفه العینی از معرکه برتافته و قرار را 109ابواالعور ملعون زمانی مصابرت

تر باود  خ صه چون آن شاهزاده فیروز جنگ آب را متصرف شد بر لن فرات آمده با وصف آن که آن حضرت خود از همه تشنه

درنگ نمودند تا جمع ملتزمین رکاب سیراب شدند و لشگر اس م از مخمصه تشنگی رهایی یافته چون خبر فتح آب به حضرت 

 رسید او چون گلستان خندان و درآخر مانند ابر بهاران گریان شد اصحاب سبن گریه پرسیدند.) ( علی

نمایند و او را در کنار همین آب تشنه لن سر جادا  فرمودند: ای قوم این همان فرات است که این فرزند دلبند مرا از او منع می

 کنند.

 )گریز(

م فر و منصور برگشت و نود و پنج هزار نفر تشنه لن سیراب گشاتند اماا در    ای شیعه در حرب صفین سیدالشهدا از لن فرات

ظهر روز عاشورا ناله العطش العطش طف ن صغار به گوش آن تشنه لن بی یار رسید رو به فرات نهاد کاه بلکاه لبای از آب تار     

ف ین فارات باود توجاه آن    کاه از مساتح  110ساخته و به جهت اطفال خرد سال شاید جرع  آبی تحصیل نماید عمروبن حجاج 

 م لوم را به سوی فرات دانست درمقام مناع دخاول آنجنااب در آب برآمدناد فرزناد شایرخدا از کثارت اعادا اندیشاه نکارده           

                                                           
 .مصابرت : صبر ورزیدن   -109

 

 .عمروبن حجاج : یكی ازمخالفین درلشكرابن زیاد درصحرای کربالکه به جنگ حسین علی آمده بود  -110
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جماعت آتش پیوست را به ضرب تیغ آبدار از کنار آب دور ساخته مرکن را در آب راند و کفی از آب برداشت و مرکن خاود  آن

 : انت عطشان و انا عطشان واهلل ال ا وق الماءحتی تشرب.را مخاطن ساخته فرمود 

یعنی ای حیوان زبان بسته تو تشنه ای و من هم تشنه ام به خدا قسم که آب نمی آشامم تا اینکه تاو آب نیاشاامی آن حیاوان    

 آب نخورد منت ر بود که آن حضرت آب بیاشامد آنگاه سیدالشهدا فرمود:

 ای زبان بسته چرا پس نخوری جرعه آب 

 تو که از سوز عطش مرغ دلت گشته کباب

 خبری ام باگوئیا از جگر سوخته

 که سرشکت شده در دیده عقیق یمنی

 این فرات است که اندر طلبش طف نم  

 اند آتشی از العطش اندر جانمزده

 این فرات است که عباِ جوانم سر او 

 111پیکر او شد جدا بازوی مردانه اش از

سیدالشهدا در میان آب با  والجناح گفتگو می نمود که به ناگاه مردودی تیری بردهان معجز بیان آن سرور تشنه لبان اناداخت  

 های تو را تاراج و زنان تو را اسیر نمودند.و ملعونی دیگر فریاد برآورد که یا حسین توبه خوردن آب مشغولی و لشگر خیمه

گی این ک م را شنید و آب را از کف مبارک ریخت و با لان تشانه از فارات بیارون آماد وقتای کاه باه         آن منبع غیرت و مردان

 نزدیکی خیام رسید دید که قول آن ملعون کذب بوده است.

جانم به قربانت یا ابی عبداهلل اسم تاراج خیام را شنیدی و اسم اسیری زنان به گوشت رسید و حال اینکاه واقعیات نداشات باه     

دانم چه حالتی داشتی در عصر عاشورا کاه اموالات را غاارت کردناد و     نگنجید با لن تشنه از آب بیرون آمدی پس نمیغیرتت 

 خیامت را آتش زدند و زنان و خواهران و دخترانت را اسیر کردند.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .این اشعاردرفردنسخه امام عاشورای زمینه تهران قدیم است   -111
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 مجلس هفتم

 که ازهمه دلبران ستانی باج   سزد

 چراکه برهمه خوبان عالمی چون تاج 

 دوچشم شوخ توبرهم زده ختاوختن 

 خراج داد ماچین وهند به چین زلف تو

 عارض خورشید روی توروشن چو 112بیاض

 113ظلمت داج ز تاریک تر  لف تو سواد

 آب حیوان است  دهان تو لن توخضر و

 موی گردن عاج   میان تو و سرو تو قد

 یابم   این مرض به حقیقت کجا شفا از

 به ع ج   رسددل من نمی درد که ازتو

 لقا داده به آب خضر دهان تنگ تو

 رواج  از نبات مصر برد تو لن چه قند

 سنگ دلی   همی شکنی جان من ز چرا

 114جاج به نازکی چه ز دل ضعیف که هست او

 شهی  هوای چون تو 115سرحافآ بر فتاد

 بودی کاج   تو کمینه بنده خاک در

  116جناگ جمال معاویاه علیاه الهاویاه      از ابوبکرمحمدبن عبداهلل عزیز که بعاد روایست است ازشیخ المشایخ فقیه المله والدین 

  بسم اهلل الرحمن الرحیم :  ای به این مضمون به شاه والیت اسداهلل الغالن علی ابن ابیطالن نوشت کهنامه

مخالفات   داشات و که باه جهات تونفاع     داشت به تو واگذاشتی چیزی را اما بعدبه تحقیق که متابعت نمودی چیزی که ضرر و

 آنچاه کاردی باه    زبیار و  سنت رسول را پس به من اع م شد آنچه کردی به حواریون رسول خدا طلحاه و  کردی کتاب خدا و

                                                           
 . سفیدی . سپیدی بیاض :   -112

 تاریكی شب . سیاهی شبداج :   -113

 . زجاج : آبگینه  -114

 . الدین محمد بن بهاءالدّین محمد حافظ شیرازی خواجه شمسحافظ :   -115

 . علیه الهاویه : الهاویه : یكی از نام های دوزخ می باشد   -116
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بارزمین   اگار  بادهاا  تیرشهابی که فرون آن را آبها وحرکت ندهد آن را المومنین عایشه پس به حق  ات خدا خواهم زد به توام 

 نشوبه لشگر والس م.  مغرور سوراخ کند چون سوراخ کند شعله بکشد و زند و 117نقن و رود فرو افتد

 جاواب آن لعاین رانوشات کاه      کاغاذ طلبیاد و   دوات و چون ناماه آن ملعاون باه شااه والیات و نهاال ابیطالان رساید قلام و         

 و وصای او  ع ام و  پسار  وپادشاه مومنان علی ابن ابیطالن برادررساول خادا    بندة خدا بندة خدا پسر بسم اهلل الرحمن الرحیم از

سافیان بان معاویاه علیاه      اباو  بدترین خلق خدا پسار  به سوی 118روحنین بد روز در خالوی تو و ج د پدرسبطین کشنده ع م و

قادری   به همان قاوت و  من بود و ای که باقوت ساعدمن است به حمله با ام آنها راالنیران باید بدانی که به شمشیری که کشته

 ام اسا م را بدل نکارده  و به خدایی دیگر را ام پروردگارخودمن قرارداده است پس به حق خدا که بدل نکردهکه پیغمبر درکف 

عاصای   و اجتهااد تاو   رای و پس فساد شد به شمشیری دیگر را شمشیرخود و به پیغمبری دیگر را پیغمبرخدا به دینی دیگر و

 کردناد  و دانست آنهایی که تج سم کنند سرکشی خواهند به نادانی و کرد مغرور وسوسه و را گرفت تو شدی، به درستی که فرا

 الس م. و بود به کجا خواهد که بازگشت آنها

 طرَّماح مردی باود بلناد   و دادند 119به دست طرَّماح بن عدی بن حاتم طائی پیچیده و مکتوب گرامی را و مهر را آنگاه نامه خود

روز رفت تا به دمشق رسید  یک شن و شد و روی زرد مویی سوار تیز برشتر و بر در نامه را و برسر قامت وقوی هیکل، عمامه را

 چون به درالحکومه معاویه رسید.

 ؟  خواهیمی گفت: چه کسی را 120حاجن

 عماروبن عااص و   هریاره و  اباو  بالغ را. درآن وقت ابوالعجول سالمی و  122و احمق شاجع 121طرَّماح گفت: آن کبود چشم احول

 معاویه بودند. مروان حکم نزد

 یاران درباغند.   پس دربان گفت: آن لعین و

یافات کاه طرَّمااح غریباه      در و دیاد  را راکن تنومند رنگ و زرد شتر باغ دیوار عاص ملعون چون از و طرَّماح روانه باغ شد عمر

 به طرَّماح رسیدند. برخاسته و نفر چند لذا با بخندیم. براو اعرابی شویم و است خندید وگفت: نزد

                                                           
 نقب  : سوراخ .  -117

منم ابو الحسن کشنده جد تو )عتبه پدر هند( و دائى تو )ولید بن عتبه( و برادر تو موضوع کشته شدن  جد ، دائی و برادر معاویه  ) 11مراجعه به کتاب تاریخ طبری جلد   -118

رنكرده ه آنها را در جنگ بدر تباه ساختم و اکنون هم آن شمشیر دست من است و من با همان دل و جرأت دشمنم را مالقات میكنم و دین دیگرى اختیا)حنظلة بن ابیسفیان( ک

 .(ل شده بودیدام،و من در راهى هستم )اسالم( که شما باختیار و رغبت آنرا ترک نمودید و از روى اکراه و اجبار هم بآن داخ اى نگرفته و پیغمبر تازه

گفتگویی صورت معاویهرا به معاویه رساند، میان او و علی بن ابی طالباو نامه  .شیعهو از شاعران حسین بن علیو علی بن ابیطالباز یاران (ق 60زنده در :  )طِرِمّاح بن عَدِیّ  -119

، و آگاه کردن امام از احوال کوفیان، قیس بن مسهرشدن  دیدار کرد، وی ضمن رساندن خبر کشتهحسین بن علیبا عذیب الهجاناترماح از کوفیانی بود که در گرفت. ط

ه برگشت در همین منزلگاه خبر پیشنهادهایی نیز به آن حضرت داد که مورد پذیرش او قرار نگرفت. طرماح سپس با اجازه امام به سوی عیال و قبیله خود رفت، اما هنگامی ک

  .شدن امام را شنید کشته

  .دربانحاجب : پرده دار.   -120

 احول : لوچ ودوبین .  -121

 شاجع : در دلیری برچیره شده .  -122

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%87%D8%B1
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 آیی؟عاص گفت: ای اعرابی ازکجا می عمرو

 طرَّماح گفت: ازبهشت.

 روی؟عاص گفت: حال به کجا می عمرو

 طرَّماح گفت: حال که طبقه اول جهنمم.

 عاص گفت: چه خبرداری ازآسمان؟ عمرو

 قفای شماست. مومنان در امیر شمشیر هواست و ملک الموت در سماوات و در خدا طرَّماح گفت: امر

 آیی؟ت: ازنزدکه میعمروعاص گف

 او. راضیست از ای که خداخالص پسندیده نزد مومن موحد طرَّماح گفت: از

 کنی؟وگفت: چه کس راطلن می را بلندکرد عمروعاص صدا

 شماست. کنید امیرکه شما گمان می را پدر چهار دین فاسق فاجرروی بی طرَّماح گفت: مرد منافق دو

 خواهی؟.فرستاده امیرالمومنین علی ابن ابیطالن است پس گفت: چه میدانست که  و رنگ رخ عمروعاص پرید

 نجس. 123این کیده خواهم داخل شوم برطرَّماح گفت: می

 ؟توست فکر در او خواهی ومی را او عمروعاص گفت: تو

 من است به احسان یابه آزار؟ فکر در : به چه چیزطرَّماح گفت

 م قات خواهی کرد. را صباح او عمروعاص گفت: مشورتی با یاران خود دارد

 منت ر باشم مرا وقتی نیست؟ روز چند طرَّماح گفت: لعنته اهلل تا

 غافل مباش. او جواب از فهم وحاضر جانن علی اعرابی پر شده است از ما وارد عمروعاص کاغذی به معاویه نوشت که بر

 از را ید معاویه پس ازمطلع شدن ازمضامون ناماه یزیاد   بست که نوشته به معاویه رس را شترخود و فرودآمد شتر پس طرَّماح از

باه   باه تعجیال باه دراماارت شاتافت و      داشت و124رخ برینی صدایی درشت و پلید یزید خبری آورد پرده بیرون فرستاد تا سرا

 ببینی؟ خواهی امیرالمومنین راطرماح گفت: می

 نیست کند. را او ام که خدامن به این کارآمده امیرالفاسقین درشام و طرَّماح گفت: بلی امیرالمومنین درکوفه و

 غ مان همه سیاه پوش همراه او. نمود شرو  به قدم زد یزید ازحاضرجوابی طرَّماح خوف کرده و

 واسع الحلقوم که زخم درخرطوم دارد؟ 125پرسید: کیست این میشوم زیرلن گفت لعنته اهلل علیه و طرَّماح

                                                           
 کیده :  نقشه کش   -12۳

 (کلمه کید به معنی نوعی حیله زدن است که گاهی ناپسند و گاهی پسندیده است گرچه استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است

 رخ برین : به انسان سرخ رو گویند . البته این اصطالح دربین مردم شهرستان شازند ازتوابع استان مرکزی مرسوم می باشد.      -12۴

 میشوم : ناشگون ، بد قواره .      -125
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 این یزیدپسر معاویه است.اطرافیان گفتند: اعرابی باادب باش 

 نرسد. خود به مراد و نکند زیاد را او طرَّماح گفت: خدا

 پس چاون باه او   مل وتحمل نمودأاشاره عمروعاص ت با اما کرد را قتل او قصد برگشت و برغضن درآمد شنید چون یزید این را

 رساند.س م می را رسیدگفت: امیرالمومنین تو

 ام.ازکوفه نیاورده من است و با طرَّماح گفت: جواب س م او

 سازم. روا هرحاجتی بود را م قات تو یزیدگفت: پدرم گفته پیش از

 ببینم که چه صورتی است که ادعای خ فت دارد؟ را طرَّماح گفت: حاجت من آن است که پسرهند

 یزیدگفت : همراه ما شو.

اینکه داخل تاالرگشتند یزید پرده برداشت  تا ن همراه شدندپی ایشا از اطرافیان نیز و پشت سر یزید روان گردید پس طرَّماح از

 نعلین به روی بساط رودکه خادمان گفتند: نعلین بیرون کن. وخواست با طرَّماح داخل شد و

 این وادی مقدِ است؟ طرَّماح گفت: مگر

 خ فاتش خندیادآنگاه معاویاه را   ادعای  بر برخ فت و اندمخصوصان نشسته بساط منقش با بر دید معاویه افتاد چون ن رش بر

 آید.می کریه من ر به ن ر شت و به غایت ز تراشیده و را گیس خود و دیدکه سبیل بزرگی دارد

 حاجن پرسید: این کیست؟ از 

 گفت: این امیرالمومنین است.

 که امرای اهل آتش رابه من نشان دادی. را تو لعنت کند پسطرَّماح به حاجن گفت: خدا

 وگفت: الس م علیکم ایها السلطان الفاسق المنافق العاصی. یه کردسپس روبه معاو

 امیرالمومنین؟ نگفتی الس م علیک یا عمروعاص گفت: چرا

 س م ندارد. مومن باطن کافر آن باشد آن مومنی که این عاصی امیر طرَّماح گفت: وای بر

 معاویه گفت: چه چیزت بامن است؟

 طرَّماح گفت: نامه سربه مهری .

 گفت: به من ده.

 گذارم. بساط تو بر دارم پاطرَّماح گفت: مکروه می

 گفت: به عمروعاص بده.
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 وزیرخائن است. او زانیه و پدر راست چهار مادرش باد که او 126برنابغه زانیه گفت: لعن خدا

 گفت: به دست یزید بده.

 شیطان لئیم ندهم. به ولد گفت:کتاب کریم را

 بیاورد. گفت: به دست غ م بده تا

 کار نفرمایم. شده به او که به غصن خریدار را127گفت: مملوکی

 اصحاب رسول توست. از سپارکه او 128گفت: به دست سمیره بن جندب

 هریره. پدرش ابو او و گفت: لعنت بر

 گفت: به دست زاده ارقم سپار.

 129گفت: قصیرالبا  وقاصرالبا  بدنیا

 رسول خداست بده.که خلیفه  ابابکر گفت: به عبدالرحمن پسر

 گفت: اول غاصبین حق اهل بیتند.

 سپار. 130گفت: به براء بنعازب

 گفت: هم مثله.

 سپار. اطرافیانش باقی نماند به ناچارگفت: به حکیم دربار معاویه که دید دیگر کسی از

 زیارت کن. و گذار های خوددیده و سر بر نامه را و طرَّماح گفت: حکیم برخیز

 نهااد  روی غضن به زیر زانوی خاود  از خواند و گرفت و نامه را معاویه برخاست و به سوی معاویه برد مه رانا حکیم چنان کرد و

 آنگاه گفت: چگونه است احوال ابوالحسن علی ابن ابیطالن و یارانش؟ 

اناد  میان بسته در را اطاعت او اصحاب او چون نجم ثاقن همه کمربندگی و ساطع و قمر طرَّماح گفت: الحمدهلل مانند بدرالمع و

در دانایی شیعه شاه  درحق شناسی تالی انبیاء و دشمن شکاری دلیر و در ن یر ودینداری بی در اند وقید محنت دنیا رسته از و

 اند.یقین آرمیده درحصن حصین ایمان و خواهان به اوج فلک کشیده و خواهی بد بد حصار اولیاء و

 معاویه گفت: چگونه هستند حسن وحسین؟

                                                           
. بعد از تولد  داشت  نامشروع  ارتباط  وائل بن  و عاص  ، ابوسفیان مغیره  نب  ، هشام خلف  بن  ، امیة ابولهب  چون بود. او با مردانی  و مشهوره  منحرف  ، زنی مادر عمروعاص  نابغه -126

 .عمرو فرزند اوست  کرد که از اینها ادعامی  عمرو، هرکدام

 مملوک : بنده وزر خرید . -127

اى خباثت  آنكه او در زمان پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله به اندازه شمارند و براى او احترام زیادى قائلند؛ حال سمرة بن جندب را از صحابة پیامبر صلّى اللّه علیه و آله مى -12۸

 .کرد که پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله او را طرد کرد

 .دنیااست بخیل و قاصرهمانا او -129

 .وآله است علیه اهلل صلیاسالمبراء بن عازب انصاری )از قبیله اوس( یكی از یاران باوفای پیامبر -1۳0

 

 

http://wikiporsesh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 طرَّماح گفت: الحمدهلل 

 عین شاه مشرقین است  نور دو

 یکی نامش حسن دیگرحسین است

 یاران  بلی چون نام ایشان نزد

 گریان گردندمی مذکور شود

 خصوص آن نونهال باغ تمکین 

 حسین ابن علی آن سروردین 

 واقاف و  دو عاارف هار   صاحن عمل هردو عاقل هردو صاحن علم و دو عنیف هر لطیف و دو هر پرهیزکار دو جوان دیندارهر دو

 شریف وبزرگ ودانا.

 نیست؟ پس معاویه گفت: علی راچه فضیلت است که مرا

عادالت   حیاا و  ایماان و  پااکی ماوال و   طهاارت و  آن عصامت و  معلاوم اسات و   نداری که ظاهر و دارد تو طرَّماح گفت: آنچه او

پرست ومحارب بود بارسول خدا وچون مسلمان شد منافق باود   وشجاعت وعلم وفضل وتونیز چندچیزداری که اوندارد پدرتوبت

 جگرحمزه ع م پیغمبر درعالم مذکور بقای او و فواحش مشهور هنده زانیه دختر عتبه بود که از علی چنین پدری ندارد مادرتو و

سال به رحلات حضارت   پنجاه  بیش از بودی و 131علی چنین مادری ندارد تومولف  قلوب و باعث قتل آن سرورگردید و مکید ر

رسید گفتای مان کاتان وحای      چون وفات پیغمبر شدی و 132بودی چون مسلمان شدی به ادعا کاتن رسائل رسول مانده کافر

مثال   امیار مومناان اسات و    او فاسقانی و امیر تو خدایی هم خواهی کرد بمانی ادعای نبوت و اگر بودم والحال مدعی خ فتی و

 داری او ندارد. که تو را133مهین قبیح الوجه فرزند علج بد بدفعل و این حرامزاده بدشکل و

معاویه سرپیش انداخت و رنگاش سایاه    پیش انداختند فصاحت همه سرها را این سخن غلغله دراهل مجلس افتاد ازجرات و از

 کجا آوردی؟ از وگفت: اعرابی این فصاحت را اندک زمانی سربرآورد از بعد شد و

 امیرالمومنین .سرای  طرَّماح گفت: از

 گفت: چه گویی درحق شیخین؟

 ای؟گفت: شیخین بسیارند که راقصد کرده

 اعرابی چه گویی درحق طلحه وزبیر و...؟ یلک یا گفت: و معاویه درخشم شد و

                                                           
 مولفه  قلوب : متلقب  پرتقلب .  -1۳1

 رسائل : مكتوبات ونامه ها  -1۳2

  .علج  : گورخر  -1۳۳
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ی یاا  بروم هردم احوال سگ بنویس تا است؟ جواب نامه را به این سخنان چه کار را ای معاویه توعلیک گفت: لعنته اله علیهم  و

 پرسی .خوکی می

 بست . گوش او گفت: این اعرابی است شاید به جایزه توان زبانش را در عمروعاص آرام نزد معاویه شد و

 بخشم؟ ای که به توای ازجایزهمعاویه گفت: ای اعرابی چگونه

 بگیرم مال که سهل است . طرَّماح گفت: من پی آنم که جانت را

 بدهید. درهم به او گفت: ده هزار

 کنم جایزه را. خواهی زیادبارگفت: می معاویه دگر

 کن . که نیست زیاد طرَّماح گفت: بلی مال تو

 به او. درهم دیگرهم بدهید معاویه گفت: ده هزار

 دارد.دوست می طرَّماح گفت: این جفت است واهلل یحن الوترخداطاق را

 بدهید. به او درهم دیگر آن لعین گفت: ده هزار

 مال درخزانه است؟ کردی ومی134زمین داشت چون دیرشد گفت: ای معاویه به من استهزاء بر ن ر وطرَّماح ساکت شد 

 معاویه گفت: نه چنین است.

 زر آوردند. ایاز   کیسه داد بعد دستور

 را؟ ای جایزه امیرعمروعاص گفت: ای اعرابی چه دیده

دین بابت پرساتندگان اصانام    سیاه و ای در جهان رو دو ای درخلق بیگانه خدا و یگانه و ای از مکر طرَّماح گفت: ای درخدعه و

حارام   باود  او نازد  در ای صالح آمده است وتابنده به حال مسلمانان که به نزد چه کار را تو گوهر بد پدر چهار همراه والدتت از

 بود.

 برود. تا گفت: بنویس جواب نامه این علوی مرام را معاویه برآشفت وکاتن را

 کاتن نوشت: 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

انادازم هازار خاروار    مای  به تاو  و کوفه وآخر آن ساحل دریا لشکری ازطایف  شام که اول آن تا با ام به سوی توکرده بدان که رو

 مرد جنگی است. خردل که به هردانه هزار

اناس   ه هرگاه جن و بخندم یا به ادعای خ فت توکدانم به دروغ کاتن گفت: نمی خندید و شنید چون طرَّماح مضمون نامه را

نوشته است، وای برتوولیکن امیرالماومنین   نمایند اگر کاتن به ا ن تو را خ یق جمع شوند ممکن نیست که شماره این عدد و

                                                           
  .استهزاء : ریشخند ، مسخره کردن   -1۳۴
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الاک  آن م باه منقاارخویش و   چیناد مای  بار  که به یاک دم ایان لشاگر را    بزرگی دارد منقار و خروسی است که صدایی بلند را

 اشتراست.

مان کال    که اگر گشود اصحاب خود برداشت وروانه شد آنگاه معاویه زبان طعن به عمروعاص و پس طرَّماح جواب نامه وزرها را

 برد. توانیدنمی به کار فصاحت این اعرابی را دهم اثری از به شما خزانه را

 بودیم.می او از هرآینه ما بودمی را تو دارد رسول خدا با عمروعاص گفت: اگرآن کرامتی راکه علی ابن ابیطالن دارد وقرابتی که

 پس معاویه گفت: فضل اهلل فاک .

 تنگ نمود. به ما سنگ ریزه باشد به حق خدا که این سخن دنیا را از کند که پرمی ازطعا پر را یعنی خدا دهان تو

 علیست  ک م حق ناد مذهن ما در

 طاعت که قبول حق بود یاد علیست 

 مکان   مله آفرینش کون وج از

 علیست  اوالد علی و مقصود خدا

 ابان جاذلم از   رفت یعنای بشایر   جانن علی دیگری به سفر از یک عرب دیگر جانن علی به سفررفت و این یک عرب بود که از

 مدینه شد. جانن بیمارکرب  وارد

 135عبیداهلل آورد. ای ازنامه هم به مدینه آمد و یک عرب دیگر فصل و

 136فاطمه صغرا. کرب  آورد از ای درهم که نامه یک عرب دیگر فصل و

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 روانه کردن ابن زیاد به مدینه برای مطلع نمودن مردم از خبر شهادت امام حسین )ع( . اشاره به داستان قاصد  -1۳5

 اشاره به داستان قاصد روانه کردن فاطمه صغرا به خاطر احوالپرسی ازاهل بیت )ع( .  -1۳6
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 مجلس هشتم

 گویمت اینک ک می نی زمن دلتنگ باش 

 حقیقت بود پس با من توهم آهنگ باش   گر

 بین خلق  ندر من باش خوش گفتارا از بشنو

 همچوگل عطری برافشان نی به مثل بنگ باش

 باش همچون گل که بویندت تمام مردمان  

 زن چون عقرب دم تنگ باش و نی به چشم مرد

 زبان  جان و دل و یک رنگ بنما از خویش را

 صد رنگ باش باطناً یک رنگ مباش واً ظاهر

 نمایی هم چه موم را درمیان این آن خود

 درخفا چون سنگ باش موم باش و نی به ظاهر

 ت فانی شویم هرچه هستیم هرچه باشیم عاقب

 خودت یک رنگ باش قاضی با تو کن ک ه خود

 نگردیده غروب  وقت باقی و جان من تا

 صیقل بده مانند مرمرسنگ باش خویش را

 کندمی دلها یقین جا هرکه یک رنگ است در

 سیاهی رنگ باش کن دلت آینه نی قیر

 137ای رفیقرنگی ره به جایی کس نبرده دو از

 علی یک رنگ باش با یاسر باش چون عمار

 ظااهر  تقاوا  آثارصا ح و  او پیری همسایه من بودکه در زید نساجروایت کرده است که مرد درکتاب منتخن از 138شیخ طریحی

 جمعه . روز در مگر آمدخانه بیرون نمی از مردم و عزلت جسته بود از و بود

                                                           
 رفیق : تخلص شاعرمی باشد .  -137

های او  ترین تالیف جزو معروف .استشیعهاز علمای بزرگ نجفطریحی متولد محمد علیهجری قمری( فرزند شیخ 10۸5یا  10۸7تا هجری قمری979)فخرالدین طریحی -138

 .اشاره کرد« باحوال الدرایه و الرجال و جامع المقال فیما یتعلق« مجمع البحرین و مطلع النیرین»توان به  می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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همساایه آبای    مشهد آن حضرت شدم دیدم که آن مرد جمعه به زیارت امام زین العابدین رفتم چون وارد گوید: من روززید می

هویادا   پشات او  ضربت ع یمای در  برآورد دیدم اثر را چون جامه خود زیارت کند که غسل جمعه و اراده دارد چاه برآورده و از

مطلاع   شد چاون آن مارد  140پس قلن من مشمئز کندسی ن می139او چرک وریم است که از یک سر شد که دهان آن بیش از

 همسایه به من گفت: تویی زید نساج؟ مرد خجالت کشید و جراحت او مطلع شدم بر شد که

 گفتم: بلی  

 غسل . یاری کن بر همسایه گفت: مرا مرد

چاه   واقاع اسات و   کتف تو خبردهی به حکایت این ضربتی که درمیان دو مرا نمایم تارا اعانت نمی سوگند تو من گفتم: به خدا

 است و سبن آن چه بوده است . زده به تو شخص این ضربت را

 موت من. از بعد مردمان نقل نکنی مگر احدی از ولیکن به شرط آن که با دهم به تومی همسایه به من گفت: خبر پس مرد

 تو. میان من و گفتم: بلی این شرط باشد

بیاان خاواهم    را قصه خاود  لباِ خود را پوشیدم به جهت تو چون فارغ شدم و غسل و همسایه گفت: مرایاری نما در پس مرد

 نمود.

گفاتم:   نشساتم و  پوشید درآفتاب نشست من در پهلاوی او  غسل کردن چون جامه خود در را گوید: پس یاری نمودم اوزید می

 رحمت کند. را تو نقل کن خدا قصه خود را

 شان در  هار  شدن باه گناهاان و  مرتکن  ها وقطع راه بودیم که باهم رفیق شده بودیم بر همسایه گفت: بدان ماده نفر پس مرد

 تادارک   جهات ماا  141مااکوالت  غیاره از  و هاا شاربت  های لذیذ وطعام از او شدیم ونوبت داشتیم که مهمان یکی می میان خود

خوابیدم مدتی که گذشت  آمدم و به منزل خود شراب خوردیم و بودیم و رفقای خود دید چون شن نهم شد مهمان یکی ازمی

 ما درخانه یک حب ه گندم نداریم . و را اشن نوبت توست که مهمان کنی رفقای خود وگفت: فرد بیدارکرد وجه من مرا دیدم ز

 چاره چیست به کجاروم . بردم وگفتم: چه کنم و سر مستی شراب از بیدارشدم و پس به ناچار

بد که به  درکمین بنشین ال ز ونیست برخی مشهد علی ابن ابیطالن خالی از زوار ام به من گفت: امشن شن جمعه است وزوجه

وت فای   رفقاای تاو   نزد ظاهرشود تا این که مروت تو طعامی بخر  بفروش و و برآور زوار خواهی برخورد پس لباِ او را یکی از

 نموده باشی. ضیافت ایشان را

                                                           
ماده ای غلیظ و سفیدرنگ و یا خون آلودی که در دملها تولید میگرددو از زخمها می پاالید. ماده  فاسدی که  .هندی آنرا پیب گوینده که از زخم برآید، بریم : ریم   -139

 .از زخم بیرون مییاید که نام عربیش ریماست

 . و رمندهناخوش دارنده مشمئز :  -140

 . خوردنیها و چیزهای قابل خوردنماکوالت :  -141
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نشساتم   درکمین زوار درآنجا به خندق کوفه رسیدم و به زودی رفتم تا برداشتم و را شمشیرخود گفت من برخواستم و آن مرد

چون نزدیاک   آیندجانن کوفه می شخص از جست پس برقی جست دیدم دوبرق می و رعد و تاریکی بود آن شن شن بسیار و

مان شادند پاس     زن گرفتاار  چناین وقتای دو   گفاتم در  خاود  باا  باشندزن می برق دیگری جست دیدم که هردو من رسیدند

 کماسریعاً و به ایشان گفتم: اطرهاثیابهبه طرف ایشان جستم  خوشحال شدم و

ایشاان   پاس در  کندناد  را های خودجامه و ترسیدند و من به تضَّر  آمدند پس ایشان از بکنید را های خودیعنی به زودی جامه

 زیوری م ح ه نمودم.

 .سریعاً کما لذیعلی الحلیا انزعا گفتم: و

پس برق دیگری جست م ح ه کردم  انداختند و برآوردند را زیورهای خودبرآورید پس ایشان  را یعنی به زودی زیورهای خود

آن زن  خوبی است پس شیطان به مان وسوساه کارد کاه باا      درنهایت حسن و دیگری جوان و زن پیراست و آن دو که یکی از

 بار   او دسات از  مان آماده مان    این مکان هم چه زن جوان که مثل ندارد بگیار  خودگفتم که در با جوان عمل قبیحی نمایم و

 دارم؟می

 میان آوردم . در آن زن جوان سخن آن عمل قبیح را پس با

برویم به سوی اهال   بدارتا ما دست از ح ل باد تو گرفتی بر ما از زیور جامه و ناگهان دیدم که آن زن پیرگفت: ای مرد آنچه از

 حق اهلل، بنت یتیمه. خود

شن آینده شن زفاف اوسات کاه باه خاناه      هستم و دارد نه مادر من خاله او پدر یتیم است نه یعنی قسم به خدا که این دختر

من دوست  کنم ومی شوهر ای خاله شن آینده شن زفاف من است که به پسرعم خود :به من گفت این دختر و اید برود شوهر

رخصت ندهدکه باه زیاارت روم    که مراباشد روم بسا می به خانه شوهر اگر و علی ابن ابیطالن را موالی خود و دارم زیارت سید

دهم کاه  قسم می به خدا را امیرالمومنین پس تو خود سید برویم به زیارت موال و برداشتم تا را این دختر چون شن جمعه بود

 مکن . 142مفتضح درمیان قوم خود را او مشکن و را او مهر و مدر را پرده عصمت او

 من. شو از پس من گفتم: دور

آن  جامه لباسی نداشات و  زیر از به غیر و عریان بود و به آن زن پیر بردپناه می آن دختر گشتم ومی دختر دور بر زدم و را او و

به یک حملاه   و آن دختر دورکردم از را پس من آن زن پیر آن را نمودمحکم می جامه و زیر بند بر زددرآن حال گره می دختر

 زیار  بناد  خاود  دسات دیگار   با گرفتم و را به دست خود دست او دو نشستم و برسینه او روی زمین و خوابانیدم بر را آن دختر

                                                           
 مفتضح : رسوا ونمایان .  -142
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گفات:  مای  و دسات صایاد   نمود مانند اضطراب ماهی دردست من اضطراب می زیر در آن دختر گشودم ومی را جامه آن دختر

 ال الم. علی ابن ابیطالن خلصنی من ید هذا استغاث بک یااهلل یا

 دسات ایان ظاالم آن مارد      علی ابن ابیطالان خا ص کان مارا از     تو جویم ازاستغاثه می ای خدا و م به توکنیعنی استغاثه می

گفتم که این شخص  خود با شنیدم و خود پشت سر که صدای سم اسبی از تمام نشده بود ک م دختر سوگند گوید: به خدامی

چاون   چه بسیار مردان چه کم باشند و نداشتم از پروا داشتم ومن قوت بسیاری  است و بیشتر  او قوت من از است و یک سوار

  او باوی مشاک از   اسات و  ساوار 143اسن اشبحی بر های سفید پوشیده است وم ح ه نمودم که جامه نزدیک من آمد آن سوار

 لمراه . ویلک خدا پس آن سواربه من گفت: یا وزدمی

 .کن  رها را او این زن و از دست بردار یعنی وای برتو

 را. خود ای که نجات دهی غیرای که اراده نمودهنجات داده را خود تو و رو پی کارخود من به آن سوارگفتم:از

 افتاادم و  درکناار  شادم و  خودکه من بی به طرف من اشاره نمود به نوک شمشیرخود و غضن شد ک م من در از پس آن سوار

  ساخن را  شانیدم و مای  وقاوت مان برطارف شاد الکان کا م را       شاد  بناد زبان من  زمین و غیر یا زمینم و دانستم که درنمی

 پای کاارخود   از برگیریاد و  را زیورهای خاود  و بپوشید را های خودخیزید جامه زن گفت: بر به آن دو فهمیدم پس آن سوارمی

 بروید.

 را طلابم کاه ماا   مای  تاو  ازمان   و سبن تو به منت گذاشت خدا برما رحمت کند و را تو پس آن زن پیرگفت: کیستی تو؟ خدا

 موالی ما علی ابن ابیطالن. و برسانی به زیارت سید

 فقد قبلت زیارتکما. الی اهلکما گفت: انا علی ابن ابیطالن ارجعاً روی ایشان و بر تبسمی کرد پس آن سوار

  برخواساتند و  تار دخ پاس آن زن و  را کاه قباول کاردم زیاارت شاما      یعنی منم علی ابن ابیطالن برگردید به سوی اهل خاود 

 مراجعت نمودند. نهایت سرور در و بوسیدند های آن حضرت رادست

 )گریز(

کاه   عاشاورا  عصار  برهنه به دست یک ظالم ببینی پس کجا بودی درصحرای کارب  در  را توانستی زوارهای خودعلی نمی یا آقا

به نحاوی کاه گاوش     گوش ایشان کشیدند گوشواره ازبه غارت بردند حتی  های ایشان رااسباب و سربرهنه نمودند دخترانت را

 ایشان دریده شد.

 

 

                                                           
 دراینجا اسب اشبح : اسب سیاه رنگ معنی می دهد . .سیاهی ها که از دور دیده میشوداشبح :   -143
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 مجلس نهم

 انددردمندان تو از درد دوا یافته

 اندزهر نوشان تو از زهر شفا یافته

 اندعاشقان چشم نیاز از همه جا دوخته

 اندتا که گم کرده خود را همه جا یافته

 خورشید به هم بارها گشته مقابل مه و

 اندز یک نور صفا یافته هر دو آینه

 اهل ن ر حق دارد طاق ابروی تو بر

 اندقبله راست از این قبله نما یافته

 دل مردم تو به دست آر و نشان گیر برو

 اندخرم آن قوم که راهی به خدا یافته

 وقت مرغان گلستان قناعت خوش باد

 اندبی برگی خود برگ و نوا یافته که ز

 ندهند تا پریشان نشوی خاطر جمعت

 دالن این ن ر از زلف دوتا یافته اندبی

 با همه مطلن دل را به زبان عرض مکن

 اندتا گذشته است به خاطر همه را باد فنا یافته

 منکر گوشه نشینان خرابات مباش

 چه دانی که در این گوشه چها یافته اند تو

 مگذر از آب و هوای در میخانه عشق

 اندیافتهخرم آن آنان که در او نشو ونما 

 144جان فشان در میخانه دل شو مجذوب

 انددردمندان همه زین خانه شفا یافته

 

                                                           
 .مجذوب : تخلص شاعراست    -144

 



48     رـدیـی غـوانـرده خـری نقالی و پـراسـنواره سـه جشـرخانـدبی

 

نقل است که چون حضرت رسول از مکه هجرت نمود به سوی مدینه ده سال در مدینه توقف کارد و حاج    ) (از حضرت صادق 

 به جا نیاورد تا آن که سال دهم خداوند عالم این آیه را فرستاد.  

 145عمیق کلفج اتینمن کلضامری حجیاتوکرجاالوعلی باللناس فیا وا ن

 پس آن جناب امر کرد مو نان را که اع م نمایند به همه مردمان به آواز بلند به اینکاه حضارت رساول در ایان ساال باه حاج        

نوشاتند باه    هااعراب بادیه نامه رود پس مردم مطلع شدند بر حج رفتن آن حضرت هرکه در مدینه بود و در اطراف مدینه ومی

سوی هر که داخل شده بود به دین اس م که رسول خدا ارادة حج دارد هر که طاقت حج دارد حاضار شاود پاس هماه حاضار      

شدند بنا به روایتی هفتاد هزار و بنا به روایتی صد هزار نفر جمع شدند چهار روز از ماه  القعده مانده باود کاه حضارت بیارون     

رسید اول زوال شمس بود مُحرم شدند به احرام حج و عزم نمودناد بار حاج تنهاا کاه       146لیفهمدینه و چون به  ی الخ رفت از

گفات و روز چهاارم    147پدیادار شاد تلبیاه    عمره در آن داخل نباشد زیرا که حج تمتع هنوز نازل نشده بود چون ) ی الخلیفه(

 شهر  الحجه داخل مکه مع مه شد.

فرمایاد کاه مان قابض روح نکاردم هایچ       محمد خداوند س م مای رسااند مای    در این هنگام جبرئیل نازل شد و عرض کرد: یا

را باقی است  از تبلیغ شریعت و تکمیل حجت و رسالت خود و از آنها دو چیز بزرگ مر تو پیغمبری را و هیچ رسولی را مگر بعد

 که باید به قوم خود برسانی یکی فریضه حج و دیگری فریضه خ فت.

رسااند  جبرئیل نازل شد و عرض کرد: خداوند س م مای  عرفات وقوف نمود باز یضه حج فارغ شد و درخ صه چون پیغمبر از فر

فرماید که اجل تو نزدیک شده و عمر تو به آخر رسیده وصیت خود را پیش انداز و آنچه علومی که نزد تاو اسات هماه را    و می

فه و جانشین خود نما هرکاه اطاعات او کارده اطاعات مارا      تسلیم کن به وصی خود و خلیفه خود علی ابن ابیطالن و او را خلی

 کرده است و هر که معصیت او کند معصیت مرا کرده .

کیاد منافقاان و    پس حضرت رسول سئوال نمود از جبرئیل: که یا جبرئیل از خداوند عالم سئوال کن که علای را چاه کسای از   

 مخالفان حفآ نماید.

 را از شَّر منافقین بیاورد. ) (انن خداوند جلیل خبر محاف ت علیو انت ار می برد که جبرئیل امین از ج

پس جبرئیل نازل شد و امر کرد که عهد والیت را به ایشان برسااند   148خ صه تبلیغ رسالت را تاخیر انداخت تا به مسجد خیف

د کاه در میاان راه مکاه و    رسای  149اما وعده محاف ت نیاورده بود باز حضرت ختمی مرتبت به تاخیر انداخت تا به کرا  الغمیم

                                                           
 .تو آیند و سوار بر مرکبهای الغر شده از هر دره عمیق و راه دوری می آیندو مردم را ندای حج ده تا پیاده به سوی سوره حج :  27آیه   -145

 میقات اهل مدینه و شجره، محل بستن احرام است.ذی الخلیفه :   -146

 .است و به معنای لبیک گفتن استواجبات احرامسخن گفته شده است. تلبیه یكی از حجرا تلبیه گویند. از آن در باب احرامدر نلبّیک گفت: تلبیه   -147

 .استمنادر منطقه مسجدمسجد خیف، مهمترین  -1۴۸

وضعی است به ناحیه حجاز میان مكه و مدینه جلو عُسفان در هشت میلی . این مم وادیی میان مكه و مدینه . وادیی است میان حرمین بر دو منزل از مكه . کراع الغمیم : نا  -1۴9

 ة که بسوی آن امتداد دارد.کراع کوهی سیاه است در جانب حر

http://www.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9_%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7
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مدینه است باز پیام اب غ رسید و حضرت تاخیر انداخت تا به غدیر خم رسیدند این بار جبرئیال ناازل شاد در وقتای کاه نایم       

آورد: یا ایها الرساول بلاغ ماا     ساعت از روز گذشته بود با نهایت تاکید و مبالغه با ضامن شدن عصمت از شَّر اعادی ، واین آیه را

 150الیک من ربکانزل 

رسیده بود پس منادیان را رسول امر نمود که ندا کنناد کاه هماه ماردم در نازد آن حضارت        151درآن وقت اول قافله به محفه

برسند آنان که به عقن هستند پس در آن موضع که محل فرود آمدن بود فارود    بایستند و برگردانند پیش رفته گان قافله را و

رمی بود پس امر فرمود که زیر درخت خاریرا رفتند و از چند جهاز شتر چیازی باه شاکل منباری     آمدند و آن روز روز بسیار گ

ساختند و منادی ندا کرد همه به دور حضرت جمع شدند پس حضرت باالی منبر قارار گرفات و جنااب علای ابان ابیطالان را       

فیدی زیر بغل آن جناب نمایان شد و فرماود  باالی منبر طلبید و دستهای آن حضرت را گرفت و او را بلند کرد به قسمی که س

 152منانفسکم؟ بکم الستاولی الناِ :ایها

 مردم گفتند: قالو بلی یا رسول اهلل .

 153خذله اخذلمن هو نصر انصرمن و عاداه عادمن و منوااله آل و اللهم مواله علی فهذا مواله کنت من رسول خدا: فرمود

 چنان کرد دست علی را بلند

 را پسند خدا که از کارش آمد

 نبی دید چون دست او را به دست

 عیان دید در دست خود هر چه هست

 پس آنگه علی را ستایش نمود

 نبی را ستایش خدا را ستود

 که این دست در دست من دست او است

 دو گیتی از این دست پابست اوست

 154همه هرچه بود عهد روز الست

 به یزدان که یزدان از این دست بست

 این دست جان بر تن استجهان را از 

 خداوند گوید که دست من است

                                                           
ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه  پیامبر! آنچه را از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شد، ابالغ کن و اگر چنین نكنی، پیامش را نرسانده سوره مائده :ای 67آیه   -150

 .کند خداوند کافران را هدایت نمی .دارد می

 .د هودج . محافه . تخت روان . کژابه . کجاوه . حِدج . مرکبی زنان را مانند هودج لیكن قبه نداردض. بارگیر بی قبه دان بر دوش برنهودج مانند چیزی که کهارمحفه :   -151

 .ای مردم! آیا من سزاوارتر و نزدیک تر از شما بر خودتان نیستمقسمتی ازخطبه غدیر :   -152

ست اویم، پس این علی سرپرست اوست! خداوندا دوست بدار آن را که سرپرستی او را بپذیرد و دشمن بدار هر آن آگاه باشید! آن که من سرپرقسمتی ازخطبه غدیر :   -15۳

 .که او را دشمن دارد و یاری کن یار او را؛ و تنها گذار آن را که او را تنها بگذارد

 .کرد و از آن ها پرسید آیا من خدا شما نیستم و آن ها همگی تایید کردندوز الست روزی است که خداوند همه فرزندان آینده حضرت آدم را در عالم ذر جمع ر  -15۴
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 ولی علَّی الع  این علی است

 علَّی الع  این علی را ولی است 

 نگیرد جز از وی کسی جای من

 به جز وی کسی نیست همتای من

 به  ات خدا  ات اورهنماست

 همه  کر او  کر فکر خداست

 همه  کر او فکر  کر من است

 من استمنم از علی و علی از 

 منم هر که موالی او در زمن 

 155علی هست موالی او هم چه من

جماعت دو بزرگوار دو علی را بر سر دست بلند کردند یکی رسول خدا بود که امیر مومنان را بر سر دسات بلناد کارد دیگاری     

اگر به زعم شما من گناه کاارم  گلگون قبای صحرای کرب  که علی اصغر شیر خواره را بر سر دست بلند کرد و فرمودند: ای قوم 

 اش برسانید احدی جواب آن حضرت را نداد.این طفل صغیر گناهی نکرده قطرة آبی به لن تشنه

 تنها همین نه جرع  آبش کسی نداد

 آبش کسی نداد جوابش کسی نداد

 پیکان تیر سرور دین را جواب داد

 آهن به غیرت آمد براصغر آب داد

 به دست علی ابن ابیطالن داد عمر ابن الخطاب بود پیش آمد و دستهای آن جناب را گرفت. خ صه اول کسی که دست بیعت

 156مومنه و من و کلم موال و موالی امسیت و صبحت علیا کیا بخبخل و گفت:

و اول کسی که نقض بیعت آن جناب را کرد همین ....... بود که بعد از وفات رسول خدا جسد مطهر پیغمبار خادا را بار زماین     

و شورایی و نجاوایی کردناد کاه     158رفتند در سقیفه بنی ساعده کردند و  157گذاشته و از غسل و کفن و دفن آن جناب اعراض

نصن وصایت و والیت و خ فت را از امیر مومنان منع نمایند و به او ندهند و گوسااله ساامری یعنای اباابکر ملعاون را اختیاار       

خود ممهور نمودند این خبر در ظاهر وقتی به امیر مومنان رسید  159با مهار منحوسهنمایند آنگاه در این باب صحیفه نوشتند و 

                                                           
شاعری   قمریوی از اهالی قیر و کارزین ، که دو بلوکند از قشالقات فارس ، بود. در اثر جذبه که بدو دست داد به  1270حیات خادم تخلص:درویش خادم  قیری  :   -155

 . وان شعراستدی اند. صاحب  ها داستان شیفتگی وی را ذکر کرده  نقل است. در اغلب تذکرهها   روی آورد و اشعاری سرود که در تذکره

 . هستی چه مرد و زن تبریک، تبریک، ای ابوالحسن، تو اکنون موال و رهبر من و هر موالی دیگری -156

 .اعراض : روی گردانیدن ازچیزی   -157

نام  .اند آمده كه مربوط به قبیله بنی ساعده بوده است و مردمان در مشاورانشان در آن گرد میمدینهارای سقف در ایگاه و ایوانی سرپوشیده و دسقیفه بنی ساعده : ج  -15۸

ای از اصحاب وی که  ، عدهاسالمپیامبر محمدس از درگذشت معروف و مشهور است، به این دلیل که بالفاصله پمسلماناندر میان سقیفة بنی ساعدة :عربیساعده )به  سقیفهبنی

بعد از پیامبر به خلیفهرا به عنوان جانشین پس از خود انتخاب کرده بود ، در آن محل برای تعیین علی بن ابیطالبغدیر خمشهرت داشتند، بر خالف نظر محمد که در انصاربه 

 د.را به عنوان خلیفه انتخاب کردنابوبكرجمع شدند و خزرجرئیس قبیلهسعد بن عبادهدعوت 

 .منحوسه : شوم ونافرجام  -159

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
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که بیلی در دست داشت و قبر مطهر رسول خدا را هموار می کردند آن بزرگوار بیل را بر زماین گذاشاتند و چناد آیاه تا وت      

 کرد بر سوء عاقبت کار آنها فصل فی مقام .فرمود که داللت می

 آینه عین نماییای امیر عرب ای ک

 بر سر افسر سلطان ازل ظل همایی

 این نه مدح تو بود نزد خردمند سخندان

 که عدو بندی ولشکر شکن و قلعه گشایی

 در پس پرده نهان بودی و قومی به ض لت

 حرمت  ات تو نشناخته گفتند خدایی  

 خود چه گویند ندانم که از آن طلعت زیبا 

 بنماییپرده برداری و آن گونه که هستی 

 چه مدیح آرمت ای آنکه تو خود عین مدیحی  

 چه ثنا خوانمت ای آنکه تو خود عین ثنایی

 میزبان در شن معراج تو بودی  به پیمبر

 علی اهلل نه ای لیک علی اع یی

 و نزدم دم 160سوخت اندر طلبت جان طراز

 من نگویم که تو معشوق من بی سر و پایی

 

  

                                                           
 .شاعر شعر است  عبد الوهاب متخلص به طراز یزدیطراز :   -160
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 مجلس دهم

 161ن چرخ مطبقمانند علی کیست در ای

 162داماد نبی شیر خدا صاحن سنجق

 دارای زمین نورفلک، باعث ایجاد

 163مسجود ملک فوق بشر حامل بیدق

 بر لوح نویسد قلم از وصف کمالش

 164در هر نقطی می شود البته دو صد شق

 گر سر نکند گل به والیش به گلستان

 165هم رنگ شود فاسد و هم بوش شود تق

 نگرددبر روی خلیل آتش سوزنده 

 166بی دوستیش یاسمن والله و زنبق

 تا خاتم او دست سلیمان نرسیدی

 167فرمانش اجابت ننمودی مگس و بق

 گردرصف خیبر نبودی آن شه دوران

 168تا حشر امورات نبی بود معوق

 هنوزش بود این چرخ که اوچون  فکر در

 بگرفت دراز قلعه و پل کرد به خندق

 در فکر غضنفر فتد آن گه که حسامش

 169پشه رساند به فلک نعرة ص دقاز 

 170از بیم حسامش دو سر خانه مریخ

                                                           
 .مطبق : پوشیده شده ازسرپوش   -161

 .سنجق : پرچم ، لوا   -162

 .بیدق : راهنما وهدایت کننده   -16۳

 .شق : قسمت ، پاره   -16۴

 .تق : فراگیر شدن ، افشاء شدن   -165

 .گیاهی که گل آن خوشبوی است و طول گیاه آن به اندازه یک چوبدستی استزنبق :   -166

 . تپشه که از حشرات پردار اس بق :   -167

 .تعویق شده و درنگ شدهمعوق :   -16۸

 .راست کردن حدیث راصدق : تصدیق  ،   -169
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 172فتد ازخرگه ازرق 171در صفحه غبرا

 173خود را فکند بر سر این ارض مسطح

 174تا بوسه به پایش زند این طاق معلق

 بی رای بلندش ز کجا گام توان زد

 175در دست قضا و قدر این کرة ابلق

 176قدرش نتوان دید بدین دیدة اعمی

 177ان کرد بدین لکنت منطقوصفش نتو

 بکن اقرار والیش که به جمعی 178هاین

 گردیده ربوبیتش افشاء و محقق

 الحق که جز او نیست به جن و ملک و انس

 از جانن حق بعد نبی هادی مطلق

 شاها مددی تا من سرگشته از این فرد

 خود را بنمایم به مدیحان تو ملحق

 هم جنت و دوزخ شود از دست تو تقسیم 

 عزت و  لت شود از امر تو مشتقهم 

 حقا که نیامد و دگر باره نیاید

 چون تو وجودی که بود حق 179از کتم عدم

                                                                                                                                                                                     
چرخد. هر یک بار گردش این سیاره به دور خورشید  میخورشیدبه دور زمینتر و با سرعتی کمتر از  طوالنیمداریاست که در سامانه خورشیدیدر سیارهچهارمین مریخ :   -170

 .تر است کشد و طول شب و روز نیز از کره زمین کمی طوالنی ین به درازا میروز زم شبانه 6۸7معادل 

 .: زمین  اغبر -171

 .ازرق : نیلگون   -172

 .مسطح : همواروصاف   -17۳

 .معلق : آویزان  -17۴

اشاره پرندگان، و انواع گربه، اسب، گاوتوان به  شود می شان یافت می گویند که دارای دو رنگ سیاه و سفید باشد. از جمله حیواناتی که ابلق به حیوانی میکره ابلق :   -175

 .کرد

 .اعمی : کور  -176

 .بان منطق : نطق ، ز  -177

 .هایب : تخلص شاعرمی باشد   -17۸

 .کتم عدم : جهان نیستی   -179

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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رکاب ظفر المنتساب  عباِ نقل کرده که گفته استما در غزوه صفین درابن از در مقتل خود 180شیخ فخرالدین محمد طریحی

کسی از مبارزان طرفای قادم در میادان محارباه ننهااده کاه        حضرت امیر بودیم روزی از روزها صفوف قتال آراسته شد و هنوز

 حضرت اسدالهی فرزند ارجمند خود محمد حنیفه را طلبید.

 معاویه . عسکر یمینه فی علی شَّد یابنیو به او امر فرمود: 

 یعنی ای پسرک من حمله کن برطرف راست لشکر معاویه .

آن  ور گردیاد و قیاام نماوده و مانناد نهناگ در دریاای حارب غوطاه       آن شاهزاده ستوده خصال به آنچه مامور شده بی اهمال 

سیاه بود گریزانید و چند زخم بر بدن لطیف آن شاهزاده فیروز جنگ رساید مراجعات    سپاه آن رو 181اشقیایی را که در منجیه

شدم و از سوز عطاش  تاب نمود به خدمت پدر بزرگوار آمد. و عرض کرد: یا ابا العطش العطش ای پدر فلک جناب از تشنگی بی

 به جان آمدم مرا دریاب .

 حضرت امیر فرمود: او را آب دهید.

 را در میان زره و بدنش ریخت . 182گوید: محمد قدری از آن آب را آشامید و تتمهآب از برای او آوردند ابن عباِ می

آیاد پاس   هاای زره آن شااهزاده مای   فواهلل لقد رایت علی الدم مخرج من خلق الذی پس به خدا قسم دیدم خون بسته از حلقه

 محمد حنیفه هنوز آرام نگرفته آماده نبرد شد.

 و دوباره حضرت امیر به او فرمود: یا بنی شَّد علی میسره عسکر معاویه .

 ای پسرک من حمله کن بر طرف چپ لشگر معاویه .

منهادم سااخته ایشاان را     اهل میساره را  و باز آن شاهزاده فیروز جنگ بدون اهمال و درنگ حمله کرد بر مسیرة لشگر معاویه

های بیشماری بر آن شاهزاده ع یم الشان رسید فریاد بر کشاید:  پراکنده نمود و برگشت و در این مرتبه جراحات بسیار و زخم

 الماء الماء . آب به من برسانید.

بااره در میاان زره خاود پاشاید     پس به فرمان امیر مومنان قدحی آب به او دادند محمد حنیفاه قادری آب خاورد و قادری دو    

جماعت محمد حنفیه دو مرتبه از جنگ مراجعت کرد و آب طلبید به فرمایش امیار مومناان آب باه او دادناد قادری خاورد و       

 قدری در میان زره خود پاشید  

 امااا بااه خاااطرم آمااد چااون هیجااده ساااله آقااایم حسااین در صااحرای کاارب  بعااد از آنکااه از جنااگ مراجعاات کاارد و عاارض

 183یا أبا العطش قد قتلنی و ثقل الحدید أجهدنی فهل إلى شرب  من ماء سبیل أتقوى بها على األعداء. د:کر 

                                                           
های او  ترین تالیف جزو معروف.استشیعهاز علمای بزرگ نجفطریحی متولد محمد علیهجری قمری( فرزند شیخ 10۸5یا  10۸7تا هجری قمری979ی)فخرالدین طریح -1۸0

 .اشاره کرد« و جامع المقال فیما یتعلق باحوال الدرایه و الرجال« مجمع البحرین و مطلع النیرین»توان به  می

 .منجیه : ناجیان سپاه ، سردمداران لشكر   -1۸1

 .تتمه : باقی مانده از جیزی   -1۸2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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خ صه هنوز محمد حنیفه به جای خود قرار نگرفته باز حضرت امیر فرمودند: که ای فرزند حمله کن بر قلن لشاکر معاویاه و در   

هاای  امدار را به قتل رسانید ولیکن در این مرتبه از کثرت جراحت و زخام این مرتبه شجاعت نمایان از او ظاهر شد و چند مبارز ن

 184. الماء الماء  فبکاهُ بکاء شدیداحال شده به سوی پدر بزرگوار برگشت و در نزد آن حضرت ایستاد و شرو  کرد به گفتن: منکر بی

فقد سیرتنی اهلل یا بنی بجهاادکی هاذا مباین    حضرت امیر برخواست و میان دو چشم شاهزاده را بوسید و فرمود : فداک ابوک 

 یدی فخر تبکیک افرح ام جز  .

 یعنی پدر فدای تاو بااد کاه مارا مسارور کاردی باه ایان جهاادی کاه در برابار چشام مان نماودی آیاا از خوشاحالی گریاه                  

 کنی یا از جز .می

 فرساتادی و مان اکناون مجاروحم کاه      محمد عرض کرد: ای پدر چگونه نگریم و حال آنکه تو سه مرتبه مرا باه دهاان مارگ    

بینی و هر زمان که برگشتم هنوز ساعتی آرام نگرفته باز مرا به میدان فرستادی و این دو برادرم حسن و حساین را امار باه    می

 جهاد نفرمودی و ایشان را از خود جدا نساختی .

ها تو فرزند منای و حسان و   ا ابناء رسول اهلل نور دیدهای دیگر او را بوسید و فرمود: نور دیده یا بنی انت ابنی و هذحضرت مرتبه

 حسین فرزند رسول خدایند ای محمد به درستیکه از سید انبیاء و رسول خدا شنیدم که اینان جوانان اهل بهشتند پس شرم و

 محل خوف و خطر اندازم . کنم که ایشان را در مهالک وحیا می

 )گریز(

داد کاه مباادا   از رسول خدا شرم و حیا نمود و حسنین را ا ن به محارباه باه دشامنان نمای    ای موالیان شاه اولیاء علی مرتضی 

جراحتی یا آسیبی به بدنهای نازنین ایشان رسد سبحان اهلل چیست در نزد سید انبیاء حال آن جماعتی که گاهی خنجر بر ران 

بعد از آن زهار جفاا چنادین مرتباه باه کاامش        امام حسن زدند و گاهی عصای زهر آلود بر پشت پای مبارکش فرود آوردند و

ریختند که در آخر کار یکصد و هفتاد پاره جگرش در طشت موج زد تا شهید شد و بعد از شهادت نعش مطهرش را تیار بااران   

نمودند که هفتاد چوبه تیر به جنازه آن حضرت نشست آه آه و چاه کارهاا کاه باا حساین او نکردناد اول مرتباه او را از وطان         

خود و حرم جد بزرگوار دور نمودند ناچار پناه به مکه مع مه برد و در مکه نیز نتوانست اقامات نمایاد او را باه عاراق      185لوفما

کشیدند و در آنجا از اطراف و جوانن بر سر او لشگرهای بسیار جمع و آبی که مهر مادرش بود بر روی اهل و عیال و اصاحابش  

کشتند بدن نازنین او را هدف تیرهای بران و شمشیرهای برهنه سااختند   و فرزندان او را  بستند و اصحاب و برادر و بنی اعمام

داشتند آتش عداوت دشمنان خدا و رسول فرو ننشست تاا آن کاه بعاد از     روا  با وجود این همه ظلم و ستم که بر این بزرگوار

و بر بدن مطهرش که جای درستی نداشت تاختند کاش با این همه اکتفاا کارده بودناد سار      نددنتازه زشهادتش اسبها را نعل 

گذاشاتند در  مطهرش را نشانه سنگ و کلوخ نمودند کاش به این هم اکتفا کرده بودند سر مطهارش را در تناور خاکساتر نمای    

 داند کااش چاوب بار سار و دنادانش      ا نمیسقف و در منزل جدادند کاش عیال و اطفالش را در خرابه بیتوبره اسن مکان نمی

 بردند.زدند و عزیزانش را به کنیزی نام نمینمی

 

                                                                                                                                                                                     
 . را کشت و سنگینى اسلحه مرا بزحمت انداخته و توانم را برده است آیا راهى به سوى قطهر آبى هست تا بر دفاع دشمن قوت یابمى پدر، تشنگى ما  -1۸۳

 . آب آب پس گریه کرد گریه شدید -1۸۴

 .خوگرفته   0مالوف : انس گرفته   -1۸5


