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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  الحاج خليل اهللا ناظم باختری

  
  
  
  

     های تيدوب و اتيرباع

     مربوِط

  "سخن گاِه هيتک"
  

  )مش چاربخ(                                            
  

  التجاء
  باشد ازتوی ئفـــرمـــــــــــــــــــانروا همه       باشد تــــــو ازی پادشــــــــاهی الـهـــــــــ

  باشد تو ازی ئــــــــــناروشـــــــــــ ِديامــــی       گانزنـــــــــــــــــد  ِیسرا ظلمت  نيدر
  
  حق رحمت

  آن نگبت از حسرتــــم ودر تــــرسمی مـــ       آن خجلت از ما کرده گناه کــــه بــس از
  آن ثقلت تحـــــــمِل ُکـــــند کــــــِه ــــگريد       است من عفو ضامِن که حق رحمِت جز

  
  نکو ناِم

  است او در همی شــــــــــــــادمان و ُسرور       است روبرو عتيطب با غــــــــــــــم اگر
  است نکو نــــــاِم و ـــمداحــــــــــ و احــــد       است آرزو را ــــامــــــــــ کهيزيچ فقط

  
  اند تر بر زگارانيپره

  ُمسلمند هردو فرق نــداردی ســـن و ـعهيش       ُخجند ِريپی مولو مـــزاِر در  نوشته خوش
  انــد بوده زگارانيـرهپــ  نيُمسلم ــِنيبهتر       است فرمودهی مصطف وهم فرموده خدا هم

  
  سخن آغاِز

  آغاز شود ايکبر رحمِتمـ و لطــــــف بـــه       آغاز شود خدا بــــــــناِم کـــه مـــــــا کالِم
  آغاز شود دعا با ميبگشا بلـ که هــــــر به        است انسان ِريخ ـِرذکـــ ما مقصِد و مرام
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  قناعت و عجز
  وعدم وجود در هست ازاو هرچه چنانکه       وقلم لوح ــــــديـرآفــ اول آنــــکه بنـــاِم
  عجم ِليخ ز ا يبـــوده عــرب ـومقـ ز اگر       غم ندارد ُکــند قناعت و ـزعجــ کهيکس

  
  یاله ِشيبخشا

  یبود دهيبخش ـــــــــــــــــاهيروس بودم چوی       بود دهيبخش شـــــــــــــــــــاه پادی ا مــرا
  یبود دهيبخش گنـــــــــــــــــاه از سـراسـر       ارتيز کردم و ــــــــتمرفـــــــــــ مکـــه بـه

  
  ءبنا پنج

  نجات راِهی گزند در ُبَودی فرض حـــــج هـــــم       زکــــــــات گريد و روزه و ز نـــما اتــ کلـمه از
  ممات در و اتيح ـدرانـ است عـــزت رای آدم       است نعمت درسخاوت و ست ارحمت دراطاعت

  
  غفران دۀوع

  یکرد فــراوان الـــــــطاِف و شيبخشای       کرد احسان و کردم گناه و جرم صد
  یکرد غفران ـــــــدۀوعــــ اول روِز از       دانمی م مـن وی هست ميرح و رحمان

  
  یعلی موال

  خداست ريش عدن ملِک و نجف در ــمهــ       مساست و صبح هر مظهِر نيُالجبل نيب
  جاست همه دری علی موال که ُشبههی بــ       نـــما نظاره و نــاظــم ايبــــ بلـــــخ در

  
  مرحبا و درود ثنا،

  گفتن انتهای ب و حدی ب دروِد غمبريپ بـــه       گفتن ثنا اندر ثنا ديـابـ خــــدا درباِر بـــه
  گفتن مرحبا هزاران گفتن، ُدعا ديشای هم       اعال وی عال رهرواِن و ُکبار اِر يچار به

  
  مولود روز

  یانسانی ايدن ـــنيدر دايپـــ شـــــودی مــــ محمدی       زدان ينوِر از شود روشـــــن آسمان و نيزمــــ
  یفراوان و برکات است، موجود کــــهی وضاتيفـ       است مسعود مولوِد نيا و  است مولود روِز ِدينو

  
  رحمت انتظاِر

  است رحمت نگاِر و نقشی بنگر  را طرف هر       است رحمت نهاِر و ليلــ آسمان و نيزم در
  است رحمت انتظاِر و گناه ــرِقغــ شب و روز       ديامــ چشِم و ناله و اـُدعـــ دســـت و بنـــــده

  
  مانيا ثبوت

  است مانيا ثبوِت  قت،يحق قفــِل گــــــشوِد       است قانيای گانزند  معرفـــــِت  ِديـــــکلــ
  است انسان کيکا يمسلمان و کفر ناِم بـــه       مسجد در و ِکِنشت در و صومعه و ريد به

  
  نيگز غفلت

  باشد بندهيز اول از طـــــاعــــت کـــــه       باشد بنده افتـــــــــخاِر اطـــــاعـــــت
 باشد مــنده شـــــــر امتحان روِز بــــــه       است نيگز غفلت جهان در کوی کس

 


