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2 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

 ۱۱/۰۹/۲۰۱۶                           ماللی موسی نظام

 عید مبارک

 

 

 

 
 

هفتۀ آینده که آغاز ایام فرخندۀ عید سعید اضحی می باشد، حلول آن را به هموطنان عزیز تبریک گفته و از بارگاه 

خداوند الیزال که جایگاه مبارک وی در دل و روح و روان پاک هر مسلمان واقعی و صادق و معتقد به بشر دوستی 

و اخالق واالی انسانی قرار دارد، برای همه ملل جهان صلح و برای ملت مظلوم و گروگان گرفتۀ افغانستان، در 

ایش واقعی، امنیت و همبستگی ملی، تمنی می نماییم. پهلوی اتحاد همه اقوام شریف آن، یک فردای پر از امید با آس

 .آمین

 مخمس شیخ بهایی

 در وصف حضرت حق و حضور واالی وی در حیات انسان

 ** * ** 
 

 اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه  تا کی بـه تــمــنای وصال تــو یگانه
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 2از 2

 نشانهای تیر غمــت را دل عـــشاق   خواهد به سرآید غم هجران تو یا نه

 مشغول و تو غایب ز میانه جمعی به تو

 رفـتـم به در صــومعۀ عـابد و زاهد دیدم همه را پیش رخت، راکع و ساجد 

 گــه مـعتکف دیـرم و گــه ساکـن مسجد در میکــده رهبـانم و در صومعـه عابد 

 یعـنی کــه تـرا می طــلبم خانـه به خانه

 زاهـد سوی مسجد شد و من خانۀ خمار روزی که برفتند حریفان پی هر کار 

 حاجـی به ره کــعبه و مـن طـالب دیدار مـن یــار طلب کردم و او جـلوه گه یار

 او خانه همی جوید و من صاحب خـانه
 

 هر جا که روم پرتو کاشانه تویی توآن خانه تویی تو     صاحب هر در که زنم،

 از کعبه و بتخانه تویی تو مقصود من در میکده و دیـر کـه جانانه تویی تو 

 مقصـود تویی کعبه و بــتخانه بهانه

 آتش شد و اسرار، عیان دید پروانه در رخسار، نشان دید  بلبل به چمن زان گل

 یعنی همـه جا عکس رخ یار توان دید روی تو در پیر و جوان دید عارف صفت 

 دیـوانـه منم من، که روم خانه به خانه

 دیـــوانه بـرون از همه، آیین تو جوید عاقل به قــوانیــن خـــرد راه تـو پوید 

 هرکس بـه زبانی صفت حمد تو گوید تا غــنـــچۀ بشــگفتۀ این بـاغ که بوید 

 بلبـل به غزل خوانی و قمری به ترانه

 ، زخیل خدم توستهرچند که عاصیست بیـچاره بـهایی که دلش زار غم توست 

 تــقصــیر خــــالی بــه امید کرم توست د وی از عاطفت دمبدم توست امــیــ

 یــعنی کــه گنه را به ازین نیست بهانه

 

 پایان

 


