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 بی نوای سوخته دل

 
از دفن جنازه ی  شانهنگامی که امام حسن وامام حسین علیهما السالم وهمراهان

به سوی کوفه باز می گشتند،کنار ویرانه ای ، پیر مرد  امام علی علیه السالم  پدرشان
 نابینایی را دیدند که خشتی زیر سر نهاده وگریه می کند.  نوا و بی



 از او پرسیدند: تو کیستی وچرا ناالن وپریشان هستی؟ 

هستم . در این جا مونس وغم خواری ندارم . یک سال است گفت: من غریبی بی نوا 
که من در این شهر هستم. هر روز مرد مهربان ودلسوزی نزد من می آمد و احوال مرا 

من نیامده است و از  می پرسید وغذا به من می داد . ولی اکنون سه روز است که نزد
 حال من جویا نشده است. 

 
 گفتند: آیا نام اورا می دانی؟

 :نه.گفت

 آیا از او نپرسیدی که نامش چیست؟-

 ولی فرمود: تورا بانام من چه کار؛ من برای خدا از تو سرپرستی می کنم.پرسیدم ،-



 ای بی نوا رنگ وشکل او چگونه بود؟-

 نایم . نمی دانم رنگ وشکل او چگونه بود.من نابی-

 تار وکردار او داری؟آیا هیچ نشانی از گف-

ود. وقتی تسبیح خدا می گفت،زمین وزمان ودر خدا مشغول ب پیوسته زبان اوبه ذکر-
 ودیوار با او هم صدا و هم نوا می شدند. وقتی کنار من می نشست می فرمود:

نشسته و  مسکین جالس مسکینا ، غریب جالس غریبا؛ درمانده ای با درمانده ای» 
 «غریبی هم نشین غریبی شده است!

 ! اینامام حسن وامام حسین و محمد حنفیه و عبدالله بن جعفر، گفتند: ای بی نوا 
 نشانه ها که بر شمردی ، نشانه های بابای ما امیرالمومنین است.

 بی نوا گفت: پس او چه شده که در این سه روز نزد من نیامده؟

 



ای غریب بی نوا ، شخص شقاوت مندی ضربتی بر آن حضرت زد و او را به گفتند: 
 شهادت رساند و ما هم اکنون از کنار قبر ایشان می آییم.

اک زمین را بر خروش وناله جان سوز بی نوا بلند گردید، خود را بر زمین می زد و خ
وی خود می پاشید، ومی گفت: مرا چه لیاقت که امیر مومنان علی علیه السالم از من ر

 سرپرستی کند؟

 چرا او را کشتند؟

 
 امام حسن وامام حسین هرچه او را دل داری دادند،آرام نمی گرفت.

امام حسن وامام حسین افتاد وگفت: شما را به جدتان  آن پیر بی نوا به پای 
 ار قبر او ببریدپیامبرسوگند، مرا کن

دست او را گرفتند و کنار قبر مطهر امام علی علیه السالم آوردند. او خود را به روی 
ین پدر قبر افکند ودر حالی که اشک می ریخت می گفت: خدایا من طاقت فراق ا

 دراین دنیا جان من را بستان و همانگونه که اومهربان را ندارم. تورا به حق علی 
 بود . مرا در آن دنیا با او همنشین ومحشور ساز! هین این بی نوای بیچارهمنش

 دعای او به اجابت رسید و جان سپرد.

امام حسن وامام حسین بسیار گریستند. وجنازه آن پیر مرد عاشق سوخته دل را پس 
 ل وتجهیز در حوالی قبر مطهر حضرت امیر المومنین ، به خاک سپردند.از تغسی



 


