
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 "باختریانی"ون همای       
  ۲112 جون ۲۳             

 پورتال: ، تصحیح و شرح لغاتتنظیم 

 
  

 دیوان 
 "عبدهللا شهاب ترشیزی هروی"

۶۷  

 دئقصا

                    ــ ۶۳ ــ 

 در مدح شهزاده محمود گوید

 اب کرمح بـــتف ،نان توک بـــقـــران کل      ب کرماسح ،ل را کفتریاض ام !زهی

 ـرقاب کرمالـــ مالک ،مکـــارم کـــرمت      اسخ سوالرؤاحبص ،متـــــواهب قلـم

 ناب کرمط ،ـود تراـــــــخـــیمۀ جـــ ندبل      دست قضا ،رخبر اوتاد چ ی که بستهتوئ

 سحاب کرم صد ،تو هر قطره ر دستز اب      عطا د محیطص ه،هر موج وز بحر لطف ت

 زار باب کرماز ه ،ستفصل نخ نخواند      فضل همه با ،معنو ت فضل م  ر  ک  سدر  به م  

 درس از کتاب کرم ،دبه حرف حرف ده      طــفل سحاب نیسان را ،ب جـــود توادی

 لق آفتاب کرممط ،ه عقل خــواند تـراکـ      جهان روشن ،و شدت عطای رنو ز چنان

 رمدر نقـــاب ک ،رخ نیاز نهــــان گشت      شاهد کرمت ،یبو سر زد از تتق غـچـ

                                                 
1

مؤنثش  ؛"جای درس گرفتن و درس دادن"عنای ؛ در م"درس"ظرف مکان از ریشۀ  کلمۀ عربی و "( تنبل"و " منقل"بر وزن ": )مدرس"  

 "مدرسه"
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 دیگـران سحاب کرم ،رمتیر مکتو بحـ      روزولی ام ،رمهان تراست ز الف کجـ

 رمدر رکاب ک ،و نهد پـایچـــو همت ت      ن کانو دام ـرـدست بح در ،در نمان  ـگه

 از ،وود برآری تچـو تیغ ج      یازن رص وـسپاه حـت به قلب فتد شکس
 راب کرمق 

 اب کرمانتخ ،اگـــر کند به جـــهان عقل      هیچ نیاید دگـر ،اجـــز کف تو و دریه ب

 کرم وابخ بود ،رنه سخت گران گشتهوگ      رد بیدارشـک ،وکلک ت طــوطی   ریرص

 ساب کرمـدۀ حـعهـ ک ازـــــفل حاسب  م        بـــرون ناید ،مردمواهــب تو اگـــر بشـ

 رمهاب کشـ۳ ،گندنیاز اف ع دیــو  ـــبه دفـ      ینبسیط زم بر حارس جود تو که ،توئی

 انتساب کرم ،ردتوان ک ؟هبا ک ز توجه ب      ؟طمع انهدر زماشت د از که توان ز توجه ب

 رمشـــتاب ک ،ــا بود آرام دلــــــدام تـم        طادرنگ عـــ ،ا بـــود آزار دلهمیشه ت

 آب کرمز ،ادریـاض بخـت تو سرسبز ب      خـلآتش ب   ز ،باد تو سوزنده سود جاهح

 شب و روز ،ندک می ستهتو پیو رم دعایک

 کرم اب  مستج ای  ــــدعاه ،تترا بس اس

 

 

                                                 
۲

 "غالف"کلمۀ عربی و در معنای "( غالف"ن بر وز": )قراب"  
۳

 جهت دفع شیطان پرتاب می شوداز طرف مقامات عالم باال، ، سالمیاست، که نظر به روایات نجوم  "متئوریت"مراد از ": شهاب"  


