
 

 نشریه شعر اهل بیت علیه السالم
            7191رمضان  17 -  7931تیر  71   

 

 علی یار محمد

 علی دروازه علم محمد 

 علی گلواژه حلم محمد

 علی شمع فروزان محمد

 علی نور دل و دیده محمد

 علی شکل گل روی محمد

 علی اولین لبیک گوی محمد

 علی شاه مردان دو عالم

 بعد محمد علی شیر خداوند بزرگ،

 علی گلواژه نام الهی

 علی عشق من و عشق محمد 

 علی شهید محراب نماز است

 علی ذکر من در نماز و بعد نماز است

 علی مشکل گشای دو جهان است

 علی باالی عرش دو جهان است

 علی گلخانه معنای قرآن

 علی معنای هر ذکر نماز است

 روز و شب فکر من و ذکر من

 نیست به جز ذکر علی یار محمد

 مقام بهشتى شاعر اهل بیت 

از مستحبات و عبادات بسیار بزرگ و ارزشمندى استت کته پتاداش آن          :  سرودن شعر در رثاى اهل بیت پیامبر

هر کس دربتاره متا       :  از امام صادق علیه السالم نقل کرده است که فرمودند بداللّه بن فضل هاشمى.  بهشت است

 1.بیت شعرى بگوید خداوند برایش در بهشت خانه اى بنا مى کند

هیچ مؤمنى در مدح ما شعرى نمى گوید، :  نیز از امام رضا علیه السالم نقل کرده است که فرمودند حسن بن جهم

جز اینکه خداوند در بهشت برایش بنایى هفت بار گسترده تر از دنیا بنا مى کند و او را در آن بناى بهشتتى، هتر     

 2.فرشته مقرّب و هر پیامبر مرسلى زیارت مى کند

و شناساندن و ستایش از آنان به قدرى ارزشمند است که اجر هر بیت از آن، کاخى بهشتى :  شعر درباره اهل بیت

چنین شعرى آثار عمیق و سودمند فراوانى در معرفتى  .  است که زیارتگاه فرشتگان الهى و انبیا و رسوالن خداست

با تبلیغ و دفاع از امامت، راه انبیا را ادامه متى دهتد و       :  اسوه هاى برتر براى بشریت دارد؛ چراکه شاعر اهل بیت

بزرگ ترین شخصیت هاى مقدّس را در قلب انسان ها جاى مى دهد و با شعرش انبیا و امامان را در رسیتدن بته     

به دلیل همین آثار سازنده اش، عامتل پتیتدایتش       :  شعر براى اهل بیت.  اهداف مقدّس الهى شان یارى مى نماید

با آنکه پیامبران و   .  کاخى مقدّس در بهشت مى گردد، کاخى که مالئک و انبیا شاعر آن را در آن زیارت مى کنند

با چنین شعر والیتى بته       :  رسوالن برترین انسان ها و بزرگ ترین شخصیت هاى مقدّس الهى اند، شاعر اهل بیت

به نظر مى رسد در این بیان امام معصوم علیه السالم عالى ترین جایگاه براى شعر و شتاعتر       .  این درجه مى رسد

 3.گزارش شده است: اهل بیت
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 صلوات

 بر قامت رعنای محمد صلوات

 بر نور دو چشمان محمد صلوات

 صورتی، چو ماه و خورشید دارد

 بر خاتم انبیا محمد صلوات

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 عاشورا

 عاشورا نقطه پرگار عالم است

 میدان دار عالم است شیعه امروز 
 لبیک یا حسین پیچیده در همه عالم

 روز عزای بهترین های عالم است

 رسول مهربانی

 رسول حق رسول مهربانی

 گرم تر از خورشید آسمانی

 امین و مأمن هر پارسایی

 محمد نور حق و روشنایی

 چه بانویی
 همه نور و عشق و معنویت

 دختر محمد رسول مهربانی

 همسر حیدر امیرالمومنین

 مادر امام حسن سردار تنها

 مادر امام حسین مظلوم عالم

 مادر زینب بزرگ بانوی کربال

 همه نور خدا همه عشق و وفا

 همه نسل محمد از وجودش

 خداوندا رحمت فرست بر روح پاکش

  همه عالم روشن شد از وجودش

 م مثل 

 م مثل محبت

 م مثل مهربانی

 م مثل محمد صلی اهلل علیه و آله

 م مثل مرتضی علی علیه السالم

 م مثل معصومه فاطمه سالم اهلل

  مسیر عشق علی رو به بهشت است م مثل مهدی موعود عجل اهلل



 خداوندا

 خداوندا تویی هم درد و درمان

 تویی درمان درد دردمندان

 بود شیرین دردی که تو باشی

 شیرین تر از شیرین بود، درمان تو باشی

 خداوندا به حق نازنینت

 به حق آل یاسین و امینت

 به حق مصطفی پیغمبر پاک

 به حق مرتضی شهید محراب

 به حق فاطمه دخت رسولت

 به حق دو شهید حسن و حسینت

 همه درهای بسته باز گردان

 همه دلها شکسته، شاد گردان

 همه رنجور و بیمارند، خدایا

 شفا را از تو می خواهند خدایا

 ببخشا و ترحم کن، خدایا

  گناهان را تو می بخشی خدایا

 سالم ای حسین ابن علی

 تویی همانند جدت علیم و زکی

 سالم ای جان فدای بهر تهلیل

 تو کردی یزیدیان را علیل و ذلیل

 سالم ای روح قرآن و سبحان

 تو کردی قیام برای نماز و قرآن

  سالم ای زاده بنت نبی

  تویی شفیع ما همچون نبی و علی

  سالم ای ساالر شهیدان عالم

 تو ویران کردی کاخ ستمکاران عالم

 سالم ای حسین گلگون شده با خون

  تو سیراب کردی اسالم را با خون

 سالم ای ناجی قرآن و دین

  تو کردی اسب خود را بهر کفر زین

 بیا ای خورشید رفته به غروب

 بیا ای ناجی از نظرها غیوب

 بیا ای فرزند بتول و علی

  بیا ای همانند نبی علیم و زکی

 بیا ای ناجی اسالم و دین

  بیا ای یار و یاور مستضعفین

  جهان شده پر از ظلم و تباهی

 پر از جنگ و ستمگر و سیاهی

 بیا ای چشم امید همه عالم

 بیا ویران کن کاخ ستمکاران عالم

  بیا ای صاحب فضل و کرم

 بیا آقا قدمت روی سرم

 بیا ای مهدی صاحب زمان

  بیا و ظهور کن در این زمان

 خدایا آفریدی این جهان را

 زمین را آسمان را کهکشان را

 خدایا آفریدی انسان را

 کنند آباد بهر رضایت این جهان را

 خدایا آفریدی چشمانمان را

 که بینیم با دو چشم نظم جهان را

  خدایا آفریدی این زبان را

 که باشیم شاکرت از این جهان را

  خدایا آفریدی دلمان را

  که باشیم عاشقت پروردگارا

 یا امام رضا

 دلم تنگ است

 دلم تنگ شده

 دلم تنگ شده برای آن لحظه ها

 برای آن لحظه های با تو بودن

 برای آن مهمانی

 دلم برای آن دعوت نامه تنگ شده

 چه روزهایی بود

 چه لحظه هایی

 لحظه های بهشتی بودن

 لحظه های آزاد شدن

 افسوس که گذشت

 گذشت و خیلی زود هم گذشت

 دلم می خواهد که برگردم

  تا ببینی مرا

 که چگونه حس می کنم تو را

 یا امام رضا ای ضامن آهو

  طلبیدی مرا

  باز هم مرا بطلب

  به حق خودت

 درد همه دردمندان را درمان کن

 حاجت همه حاجتمندان را برآورده کن

 درد مرا هم درمان کن

 می خواهم که باز مرا بطلبی

 و مرا به سوی خودت بخوانی

  تا زیارت کنم تو را

  و ببینم روی زیبای تو را

 بنام خالق هستی دو عالم

 که داده جان به انسان در دو عالم

 به نام او که در هر جا بینم

 نشان از او در این دنیا بینم

 قبرستان بقیع

 ضریح مطهر امیرالمومنین امام علی  علیه السالم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  الل َّهُمََّ کُنْ لِوَلِیَِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن

  صَل واتُکَ عل یهِ و عَلی آبائِهِ

  فِی هَذِهِ السََّاعَهِ وَ فِی کُلَِّ سَاعَهٍ

  وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ ق ائِداً وَ ن اصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً

 حَت َّی تُسْکِن هُ ا رْض کَ ط وْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا ط وِیال


