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 فیشر بیت المقدس یبر تنهائ یسرشک
 

 ما یوالوم دیگاه س دهسجـ   ما یاوال ۀباشد قبلـــ قدس

 ما یاعضا تن و جان و ۀپار

 

 ما یایدن نیا خیدر تار بوده   نیومــرسلــ ــــایانب زادگاه

 ما یآن آقــا مـیـبه ابراه تا   ین داود نبـاب مـــانیسل از

 ام یحـــوا پاک آدم و نسل   بوده اند نجایدر غمبریپ شیب

  )1( ما «یسارا» و« رفقه» یها خانه   آن تیاق واهل باسح منأم

 امـ یمقــــدم مـــوس ادگاری   ولوط وآل شان عقوبیو ونسی

 اـم یسایع ۀوارـگه و خانه   فیعف پاک و مــیمر زادگاه

 ما یمکان مسجد اقصا در   یمعراج نب و اِسراء مرکز

 (2)  ما ینجِم قطب در شبها مثل   نید و دیتوح بوده مرکز قدس

 ما یبایبس ز و پاک میحر نیا   ـد استعمار بوددر بنـ اساله

 مــا یرور واالـس هفـیخل آن   را عمر المقدس تیکرد ب فتح

 ام یاه یهست میود تقسشـ تا   نیسرم نیا میتی راثیم ستین

                                                           

 مینام مادر حضرت اسحاق همسر حضرت ابراه« ساره»السالم و همیعل میابراه دنایفرزند س غمبرینام همسر حضرت اسحاق پ« رفقه  -1

 موجود است نیفلسط لیشان در شهر الخل یکه فعال مراقد و مقام ها باشدیالسالم م میعل

 نافتی جهت سفر  و تیتثب یبراآن  ۀبانه  از مشاهدش یهادر سفر بشر میقد یقطب است که از دوران ها ۀمراد از ستار« نجم قطب» -2

 «یوبیا نیصالح الد»المقدس  تیبزرگ و فاتح ب ۀفرماند از مراد -« یونور نیصالح الد» نمود یراه ها از آن استفاده  م

 

میباشد هنویسند دوش خوده ب این نوشته متن لیتؤومس  
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 ام یدراز بر خانه دلها شد   کفر استعمار دست گرید بار

 ام یدااع عبرت داد بر درست   دیرس یوبیا نیصالح الد چون

 ما یبطحا و کعبه یدوع نیا   لشکرش فرعون زمان و باز

 امـ یآبـا ۀخــــان مـیحـــر در   دارد کنون آهنگ سفر و قصد

 ما یاجانه تن و ال وم ندشم   تر از فرعون مصرابوالهول بد نیا

 ـام یرهبر وتنهــا یب امت   از کف دیرا خواهد ربا قدس

  )2( ما یها ینور و نیصالح الد چون   ما فرستبر رگیبار دخدا  یا

 ما یدرجانها چو قلب زنده نیا   فی!مپسند تا قدس شرخدا یا

 ما یواعضا کریسازند پ پاره   کفتار وحش ۀگلــ گرید بار

 ما یاز ابنا کیکن بر هر رحم   اند بندگانت عاجز نی! اخدا یا

 ام یاال بد واخطه اعمب نه   کن نظر ی! بر لطف خود مخدا یا

 ام یایر از دنروز آخه ب تا   محفوظ دار قدس را نیخدا! ا یا

 ام یبه هر سودا میکرد انیز ما   خدا در امر طاعت از خودت یا

 امـ یاودر عقبـ ایدن نیاندر   ریفضل خود از ما مگ! یاله ای

 ما یخالق تنهــا کتایتو  یا   میآورده ا درت رو بر! ربنا

 ما یموال یاتو  یسراقص از   زما تیعفر شر نیکن ا دفع

 شب مین یبا دعا ! «یزیعز» یا

 مـا یدرمان غـــم دلهــا شـود یم

 انیپا

 یزیعز .ع .م

                                                           

ها  یروم یمرتبه دوم از چنگ امپراطور یالمقدس را برا تیمسلمانان در هشتصد سال قبل بود که ب یتوانا ریام «یزنک نینورالد»  -3

 . آزاد کردند

 


