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  میبسم اهللا الرحمن الرح

  

ـ ا .شـرکت کردنـد   یشعر وحدت اسـالم  يمجاز يکنگره  نیکه در نخست یشاعران محترم تشکر از ضمن  نی

از اشعار شرکت کنندگان است که به منظـور   يا دهیکنگره و گز ي دهیمجموعه شامل دو بخش اشعار برگز

  .گردد یم میکنگره تقد يبرگزار تیفیاز ک یانعکاس گزارش

  

  یشعر وحدت اسالم يکنگره مجاز رخانهیدب
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  يگل محمد يبو

10102280159 

  يریاصغر ش یعل

  

  يبرادر هیمرا گرفت شب دست

  يسالم، گفت سالم معطر گفتم

  

  هم شیپ میمسجدالحرام نشست در

  يمنبر يصحن دلشدگان، پا کینزد

  

  دیوز یکنار پنجره ها بود و م قرآن

  ياز پشت هر در يگل محمد يبو

  

  وگو نفس و گرم گفت هم میشد یوقت

  يشعر به آغوش دفتر دیکش یم پر

  

  و سنت چراغ راه تیچشم او روا در

  يماه منور تیچشم من وال در

  

  بگو یاول هجرت کم ياز روزها

  يمبریپ میشم دیوز یکه م یوقت

  

  :آن که به صوت بلند گفت مبریپ يآر

  يگرید ستیبرادر من ن یاز عل ریغ

  

  نیانصار آمدند کنار مهاجر

  يبهتر ریرا گره زدند به تقد خود

  

  برند یارث م یمهاجرند، ول نانیا

  يطعام برابر خورند یسفره م از
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  نیما مهربانتر مبریآن روزها پ

  يمهر و ماه پشت سرش بود لشکر از

  

  هم بگو هیبیاز روزگار صلح حد

  ...يکبوتر يکه بسته به پا يا نامه از

  

  از فتح مکه با گل لبخند هم بگو

  يگونه فتح راه ندارد به باور نیا

::  

  شد و گفت والسالم رهیبه کعبه خ چشمش

  ...يشد اهللا اکبر دهیاذان شن وقت
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  حیروشن تسب يها دانه

10102620270 

  کوکارین رضا

  

  ها به هم خانهیاز شراب تو م گفتند

  ها به هم مانهیها به وقت خوردن پ خُم

  

  دهند میکه تو را مژده  یقتیآن حق تو

  خفته در افسانه ها به هم يها اسطوره

  

  شود می ریهر نماز عطر تو تکث در

  شانه ها به هم نیامتداد وحدت ا در

  

  اهللا اکبر است ي همنار يخانه ا هر

  رسند همه خانه ها به هم می نگونهیا

  

  ما انیعقد اخوت م ست شده يجار

  !ها به هم گانهیب ییباب آشنا يا

  

  ست یدنیچه د یراه تو باش که شمعِ یوقت

  پروانه ها به هم ي هدادن دوبار دل

  

  میبا هم حیروشن تسب يدانه ها چون

  دانه ها به هم ي هسلسل دهیهم تن در

  

  تو عشق است و عشق تو رینظ بی اعجاز

  ...ها به هم رانهیرا رسانده از دل و ما
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  وحدت

10103040301 

  یبازرگان ییرزایمحمدم

  

  یمسلمان نگونهیاما آه از ا میمسلمان

  یشانیپر یشانیاز پر ریما نشد غ بینص

  

  و جز نفرت نیاز اسالم جز نفر میندانست

  یاز رجزخوان ریخدا غ نیاز د میدینفهم

  

  از هم جدا افتاده اند امروز گانگانیب چنان

  یمانیا يبرادرها ا ه مکر نابرادرهب 

  

  مصر خواهد شد زیعز وسفیبدان ! برادرجان

  یهم شود در چاه زندان يچند روز اگرچه

  

  میا درون چاه اندازتا برادر ر مبادا

  یمانیجز پش یکه ندارد سرنوشت »هودای«

  

  اکنون میبردار با ما در صراط المستق قدم

  یدان مین يزیها چ راههیب نیا انیاز پا که

  

  :دیگوش بسپار نک،یا دیآ می از حرا ییصدا

  1»!یمسلمان! یمسلمان! مسلمانان! مسلمانان«

  

                                                   

 ییاز سنا ست ینیمصرع، تضم نیا .1
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  شکفتن يِمشت ها که گره خورده در هوا چه

10105150081 

  يشاهمراد محمدجواد

  

  به باد؛ بپوشد لباسِ نامه بران را بگو

  گوشِ قُدس رسانَد سالمِ همسفران را به

  

  دانیهمه، آماده اند تا چو شه نیا د؛یبگو

  تو هموار، راه رهگذران را يِسو کنند

  

  جوش آمده امروز، خونِ هرچه مسلمان به

  اذان، کران به کران را نِیطن فراگرفته

  

  از اشارت قرآن يداریوحدت و ب مِینس

  خبران را بیکرده  اریو هش دهیفرارس

  

  مانیکه چشمِ دلَش وا شود به عزّت ا یکس

  حمل کند بارِ ذلّت دگران را چگونه

  

یاست و نَه غرب ینور که ذاتَش نَه شرق صراط  

  را رانیمنطقِ طَ د،یبه خورش ست یبشارت

  

  دنیبه شرط رس یشهادت و آزادگ خوشا

  ...گذران را ي هدو روز نیحسنِ ختام، ا يبرا
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  صبح ي هخوش

10106070306 

  یمهراب هیعال

  

  ها انیپا نیرسد قصه به خوشبخت تر می

  ها بستانیسررفتن عطر از دل س فصل

  

  که درختان به جماعت خواندند ينماز از

  ها وانیندارم که بهار آمده بر ا شک

  

  ؟دارد دنیباد کجا قدرت چ ي هفرق

  ن هاآگلستان به پا خاسته از قر از

  

  است که تا مقصد خود خواهد رفت يقطار نیا

  بپرد از سر سوزنبان ها یوقت خواب

  

  !به راه افتاده لیر نیبشکند ا نکند

  !ها دانیم ي هقطع شود فاصل نکند

  

  گلدسته به لب عطر اذان آورده است هرچه

  ها حانیر ي هحیجهان پرشود از را که

  

  میدیخورش کی ي هیساقه و در سا کی يرو

  گلدان ها نیا ي هرود باز شود غنچ می

  

  »اهللا الصمد«پد ت میدر ضربان  ضربان

  ها انیبر شانه گذارند اگر شر شانه

  

  نشست حینخ تسب کیو سه دانه که در  یس

  »رحمن ها ای«چرخش  نیزند ا می موجها
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  است »حبل اهللا« ي هنوبر شدن خوش فصل

  شدن باران ها ایحادثه در کی فصل

  

  ستین یجغراف ي هنقش کیواحده  متاُ

  !ماست الهستان ها یدل همدل در
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  مشترك ي هقبل

10102940163 

  یزارع محمد

  

  است یکیاست اما مقصد و رهبر  اریبس راه

  است یکی غمبریپ م،یدار نیچه هفتاد و دو د گر

  

  میشد یکنعان نیامیو بن يمصر وسفی

  است یکیدور افتاده را مادر  يبرادرها ما

  

  قرآن جزء جزء ما جدا افتاده است مثل

  است یکیو دفتر  رازهیپاره را ش یس نیا باز

  

  ستین شهیرنگ ما از اختالف ر اختالف

  است یکیسبز و گل احمر  ي هغنچ يها شهیر

  

  و هزاران اعتقاد میقبله دار کیکه ما  نیا

  است یکیباور  يکه با همه ناباور نیا یعنی

  

  یوا کن قتیحق يچشمت را اگر رو خوب

  است یکی بریپلک تو با وزن در خ ي هوزن

  

  پاها دو تاست یباشد ول یکی رمیها گ راه

  است یکیمنظر  یدو تا باشد ول رمیها گ چشم

  

  هفت خط يرندان خمار و مست ها شیپ

  است یکیو ساغر  یشراب و ساق فیتعر حد

  

  تا ثابت کند لیقربان اسماع رود می

  است یکیمهر ساره و هاجر  میابراه شیپ
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  نشان وحدت است یو سن عهیش نیب صلح

  است یکیصد کشور  يکه پرچم ها نیا یعنی صلح

  

  چه باشد باز وجه اشتراك ما خداست هر

  ...است یکیبوده است و تا آخر  یکیکه از اول  او
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  دو یاسالم وحدت

10102860207 

  انیملک نیمحمدحس

  

  در برابر هم میهست نهیآ هیشب

  مکدر هم ي هخوش از چهر میستین که

  

  مان اما يأر ستین یکیهموطن که  دو

  به خاك کشور هم انتیخ میکن مین

  

  را از نو ریمس نیا میمرور کن ایب

  اگر آخرش به آخر هم میرس مین

  

  میحد را کنار هم بوداُو تو جنگ  من

  رو به سنگر هم؟ میریسالح بگ چرا

  

  دامن؟ کی يرو میکه جان نسپرد مگر

  هم؟ کریرو به پ مینماز نخواند مگر

  

  است نیا دشانیها ام يریتکف تمام

  روزها برادر هم نیا میما نباش که

  

  میهست امبریسپاه پ ءو تو جز من

  از سر هم میمو کم کن کیاگر  غیدر
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  کی یاسالم وحدت

10102860205 

  انیملک نیمحمدحس

  

  گریکدی ریدر تفس میدار يا هیو تو آ من

  گریکدی ریاز تحق میتا دست بردار ایب

  

  و آن به سود خود نیهستند ا رمانییتغ یپ

  گریکدی رییدر تغ یما اهل ضرر از سع و

  

  میزیر میدشمن خود آب  ابیآس درون

  گریکدی ریو فقط درگ میابیسنگ آس دو

  

  ما نیاست ب کسانی »اهللا«و  »قبله«و  »نماز«

  گر؟یکدی ریفدر تک میگرد میدنبال چه  به

  

  اسالم است باور کن ریتقد رمانیتقد اگر

  گریکدی ریدر تقد میتا ابد هست کیشر

  

  ها از همان اول یداعش غیت دیبر مین

  گریکدی ریاز شمش میبود یدم کیهر  اگر

  

  دانم میخوب  تیمن لحن برادر را برا و

  گریکدی ریزنج ي هپس دان نیاز ا میما هست که
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  مشترك وجه

10101830311 

  پور یاله محمدجواد

  

  من کهنه زخم تو تازه زخم

  میرحم بی يپنجه ها یزخم

  ستیما وجه مشترك کم ن نیب

  میفهم میهم را چه خوب  حرف

  

  روزها تن اسالم نیچه ا گر

  دارد نیمارق غیاز ت یزخم

  نندیب میو  میشو می متحد

  دارد نیما آه آتش خشم

  

  تابد میعشق  دیخورش باز

  قلب من است نیقی...نه...دعا نیا

  و غرور و شرف يو آزاد صلح

  شدن است یکی ي هیدر سا همه

  

  آن روز را تصور کن صبح

  چتر قدرت ماست ریجهان ز که

  هم دل...تا غرب هم صدا شرق

  همان وعده و قرار خداست نیا

  

  آن روز را تصور کن صبح

  دوباره آزاد است نیفلسط که

  شام و عراق يفرزند ها دل

  شاد است ...هیاز رنج و مرث فارغ

  

  آن روز خاك مرده به عشق صبح

  سالم دوباره خواهد کرد کی
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  دیاشک مادران شه شتک

  را پر ستاره خواهد کرد خاك

  

  ستیباطل ن الیشعار و خ نیا

  ؟یدان می...امت است کی بغض

  ما تیغا ست واحده امت

  یقرص و عزم طوفان یدل با

  

  ماست رتیراهمان بص ي هنقش

  ستیپس غم ن میگاه هم هیتک

  اسم، نید، امبریپ، قرآن، قبله

  ستیما وجه مشترك کم ن نیب

  

  دیشوم نفاق را با خواب

  به هم بزند دارمانیب دل

  را ایتمام دن سرنوشت

  رقم بزند مانیها یدلکی

  

  ما رنگ فجر خواهد داشت شب

  میسحر ي هتازان جادشیپ

  ست یکیتو و من  ي هقص آخر

  مینفر کیدو در انتظار  هر
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  نفس باغ نظر کن به

10102020168 

  یمانیسل یعل

  

  ست یکیمقصد سفر که  ،چه راه جدا اگر

  ست یکیکه  شتریب ،ستین یکیتمام  اگر

  

  اگر تفاوت هاست ،نفس باغ نظر کن به

  ست یکیثمر که  یشکل درختان ول انیم

  

  ها ستادنیا ستیبه هم ن هیشب اگر

  ست یکیسحر که  ي هیگر ،یکیو سجده  رکوع

  

  يچه دارد هر حرف قصد و منظور اگر

  ست یکیبه چشم همه صاحب نظر که  یول

  

  عطر باغچه ها... تفرقه دارند دیام

  ست یکیتبر که  ي هقص ،یکی ستیکه ن اگر

  

  ستیها مشابه ن لیترت ي هویچه ش اگر

  ست یکیمعتبر که  اتیروشن آ کتاب

  

  یهر مسلمان ستیرغم فاصله شک ن به

  ست یکیکه ... خبر  نیمنتظر آخر نشسته

  

  کند با هم میچه مذهب ها فرق  اگر

  ست یکیکه  امبریپ ،کسانیعشق که  امیپ
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  سمانیر

10103930331 

  يدوواد مثیم

  

  با هم مانیربنا حهیرا ست یکی

  ؟با هم مانیخدا ایکند آ میفرق  چه

  

  مان شهیکه گره خورده است ر ییتو و من

  ؟با هم مانینخورده چرا شاخه ها گره

  

  هم است هیقرآن قسم شب هیآ هیآ به

  با هم مانیزمزمه آشنا نیطن

  

  سکوت ریدر دل کو یشود که دم می چه

  با هم مانیصدا ردیشور بگ دوباره

  

  مانیامتداد پر از ابر ساحل ا در

  با هم مانیرو به افق ردپا دهیتپ

  

  یوقت ،تبارمان يرسد آر میکعبه  به

  با هم مانیو صفا یبوده شوق به سع که

  

  که داد میزن میخدا چنگ  سمانیر به

  با هم مانیدرد و دوا ،مکاشفه نیا در

  

  سجود میبر میقبله  کیکه به  ییو تو من

  ؟با هم مانیخدا ایکند آ میفرق  چه
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  با برادر برادر

10102250313 

  یفردوس یعل

  

  رسد میسر  یکیبخواهد آن  ياری یکی نیا

  رسد؟ میبرادر  ادیبه فر یبرادر ک جز

  

  وسط باشد به استمداد حق یوقت نید يپا

  رسد میگمان لشکر به لشکر  بی ياری دست

  

  شود چون هر نماز میجماعت  ییرادافُ هر

  رسد می »اهللا اکبر« کیو آخر به  اول

  

  ثمر کیدر ظاهر دو تا شاخه است، اما  گرچه

  رسد مینخل تناور  نیاز ا دنیچ موقع

  

  گمان بیکه باشد  یما در دست هم وقت دست

  رسد می مبریبه دستان پ عتیب نیا آخر

  

  را ریتکف زمیه يروشن کرده چند فتنه

  رسد می »تر«و بر  »خشک«تفرقه بر  نیا آتش

  

  معرکه است اریآتش ب انیم نینامرد ا غرب

  رسد میاز دشمن فقط شر  ست،ین يانتظار

::  

  ندارد وقت جنگ یرجز خواندن سخن لطف بی

  رسد میشاعر، زمان دارد به آخر  زودتر

  

  گمان بیبعدش  میداعش را که کم کرد شرّ

  رسد میخاك بر سر  يها ونستیصه وقت
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  ست یکی مانمانیا ي هقبل

10106160333 

  یمهماندوست یاسحاق حسن

  

  ست یکیآسمان  ي هپنجر ،ست یکی انیپا

  ست یکیکمان  نیهمه رنگ نیا نیب دیخورش

  

  ...به هم، چشممان به اوج میدست داده ا ما

  ست یکیرا به سمت دست خدا نردبان  ما

  

  حق دو تاست شیقامتمان پ م،یمسلک هم

  ست یکی مانمانیا ي هروز حشر، قبل تا

  

  ما نیمعشوق، ب یهمکالم هنگام

  ست یکیسجده و رکوع و تشهد، زبان  در

  

  کرده اند و ما حتمانینص رانمانیپ

  :ست یکیعاقبت داستان  میآموخت

  

  میرو می ریبه کشتن تکف رگویتکب

  ست یکیدودمان  نیدشمن ا ،ست یکی سنگر

  

  »واقُرَّفَال تَ« :سپرده است به ما قرآن

  ست یکیما در جهان  يعشقباز منشور

  

  ریاز مس میماست نترس يبرا ایدر

  ست یکیمداوم روان  يرودها انیپا
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  تنگ است وقت

10105500148 

  يموسو يدمهدیس

  

  دآی میجلو  دهیاست که سنج گردباد

  دآی میپراکندن جمع من و تو  به

  

  تازد میبه ما  شیاز پ تر الخلقه ناقص

  تازد میبه ما  شیکم و ب ش،یتشو وید

  

  منطقه است نیبه کف، در نخ ا ریو زنج غل

  صد افسون و دغل در صدد تفرقه است با

  

  دآی میاست و به هر حال جلو  گردباد

  دآی میپراکندن جمع من و تو  به

  

  میجمع نخواهد شد اگر پا نشو مان جمع

  میاز هم منها نشو ایتنگ است ب وقت

  

  به جز بر صف خود افزودن ستین اي چاره

  بودن تیدر هم به توان ابد ضرب

  

  شدن کرنگیو  کدلیشدن و  تنهای بی

  اشارات خداوند هماهنگ شدن با

  

  »هو«وحدت  ي هنیاست که در آ نیا چاره

  »...اعتصموا و«خوشِ  ریبه تصو میببند دل

  

  دکنی پشت سر ماست همه گوش یپچ پچ

  دیهمه گوش کن استیشوم مه اي نقشه
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  ها تند شده عقربه ي هتاك هم کیت

  ما کُندتر از کُند شده کتعوض حر در

::  

  چرا؟ م،ییاز صدق و صفا اي  زهیکه آم ما

  چرا؟ م،یینور خدا ي هکه دلباخت ما

  

  میکبوتر شدن از او دار قیکه توف ما

  چرا؟ م،ییپرواز، رها ي هشیدر اند و

  

  رفته غمایکه مناجات به  یجهان در

  چرا؟ م،ییشور و نوا نتری که شاداب ما

  

  مای راه آمده همه نیکه از بدر و اُحد ا ما

  چرا؟ م،ییتمام شهدا ونیکه مد ما

::  

  دیپشت سر ماست همه گوش کن یپچ پچ

  دیهمه گوش کن استیشوم مه اي نقشه

  

  متالطم شده است یکنون يایدن نبض

دستان ممالک، متورم شده است رگ  

  

  سوزد میو در آتش تب  لرزد می غزّه

  سوزد میو غضب  ظیغ يتب فسفر در

  

  پوست نازك بر آن کیو  ست یواناستخ

  بکشد دست تبرك بر آن؟ ایآ ستیک

  

  است نیدمشق است و تنش خون يدر پا خار

  است نیاما دهنش خون غرّد؛ می باز

  

  خون جگر است ي هقاهره از لخت ي هسرف
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  ور است ها شعله حادثه نیشهر از ا ي هنیس

  

  شده است نیکابل چقدر خسته و سنگ پلک

  شده است نید یفتنه در آن مدع طالب

  

  چشم عراق عرب آغشته به دود يگود

  !چه کبود است کبود اهش،یس يو ابرو چشم

::  

  مشنوی میچرا زخم زبان  نقدریخود ا زا

  مشنوی میخودمان  هیحرف، عل نهمهیا

  

  خودمان هیاست عل یثیکجا حرف و حد هر

  مشنوی می جانیبا ه ؛یختگیبرانگ با

  

  و صلح و صفا هم باشد یاز همدل یحرف

  مشنوی میبا گوش پر و بغض گران  باز

  

  میخداوند ده ياگر گوش به آوا ما

  مشنوی میابد صوت اذان، صوت اذان  تا

  

  باشد اگر در دلمان يمختصر همت

  مشنوی میبهبود ز اوضاع جهان  يبو

::  

  هست يزیپره ي هما شکر خدا، نسخ نیب

  هست يزانگی دل اتیبه آ هیتک فرصت

  

  من و تو واسطه است نیکتاب است که ب نیا

  رابطه است نتری معجزه جذاب نیهم و

  

  هست يوندیپل پ! برادر يما آ نیب

  هست يخداوند زانگی عطر دل ي هشیش
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  میباش تر يقو نهییهر آ میتوان می

  میباش تر ينبو: اول قدم آن که شرط
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  در دست هم دست

10102030171 

  ییکسا ناصر

  

  ست اگر تنگ و جان اگر خسته دل

  میشانیاگر پر یگاه گاه

  اگر باشد يصخره ا روبرو

  میطوفان يموج ها کیبه  کی

  

  ست نهییآب و آ نیما د نید

  ست نهیآد ریقرار ام بی

  ست نهیس نیا يبه رو ییها داغ

  میانیگاه اگر مثل ابر گر

  

  ماست ي هنشان یمهر نب گاه

  رشیشکوه شمش یگاه گاه

  »الباب ییا اول فاتقواهللا«

  مینآقر دیمر شهیما هم

  

  »همیدیفوق ا داهللای و«

  مرز بی یعبادت یعنیعشق 

  اگر ماه و عشق اگر ابر است عقل

  میوقت باران شانیما پر

  

  مانیدفاع از ا يها لحظه

  شکوه اسالم است يلحظه ها

  دشمن اگر وسط باشد يپا

  میدانیگمان رهسپار م بی

  

  میجهان اگر باش يکجا هر

  ست یراه ما راه عشق و همراه
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  و در همه حال میعاشق وسفی

  میچشم در راه خاك کنعان

  

  ست يریاگر که درگ یباک ستین

  ست يریدشمن ما اگر که تکف

  ست يریاز سر شکم س جنگشان

  میمان میرزمگاه  نیما در ا

  

  جهان مانده در شجاعت ما کی

  وحدت ماست رمز همت ما

  اند دوشادوش یو سن یعیش

  میدست در دست هم مسلمان
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  تنهاست یعل هنوز

10102990260 

  یانیکاو محسن

  

   که قرآن هم نیا یعنی نیصف

  یگاه شودیقرآن م ضد بر

   دست نا اهالن فتدیب یوقت

  یراه گمراه کی شود می خود

  

  نیدر لباس د نمیبب کی تا  

  دشمن را يها یروضه خوان یه

    طانیش بر سر نمیبب کی تا 

    مارك لندن را يها عمامه

  

  ! دارم اما نه يتبر شور

   لنگد می اریدلم بس يپا

  من نیشده دلسوز د دشمن

    لنگد میکار انگار  يجا کی 

  

   دمید خواندم و یرا ه خیتار

   افتاده ست يجوانمرد موال

   زن و فرزند دشمن را یحت

    عمر نان داده کی یعاشق با

  

  هاست بیخو يما موال يموال

   ستین نه رسم ما نامردکوبی 

   یحت مانیبه دشمن ها نیتوه

    ستین یخوب زیمسلک ما چ در

  

   را ندی رسم دشمن بوده که  نیا

  خواهد مین يزیخونر جنگ و بی



31 

   »وا اسالم« سرخ پشت نواي 

  خواهد مین يزیتفرقه چ جز

  

  ها دلم خون است دناز سر بری  

   ها یاز دشنام بعض زارمبی 

   »از وحدت يزاریب«از  زارمیب

  ها یاز اسالم بعض زارمیب

  

   ها کردند زهنی هم بر امروز  

   قرآن را لهیبا ح مکارها

   دیگر میهنوز انگار  موال

  !را قانیرف طیتفر و افراط
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  راع� ا �اس :مود ش� � 
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  ست یبا شکسته دالن، خواهر تن دیخورش

10103940037 

  انیجلودار سارا

  

  ست یها، ناگسستن نهیآب و آ وندیپ

  ست یو ظلم، رفتن یماندن شهیتا هم حق

  

  انیگشته اند تمام جهان داریب

  ست ینور و روشن ي هچشمها مکاشف در

  

  سخن از عدل و وحدت است يکه بنگر هرجا

  ست یاگرچه در صدد بغض و دشمن طانیش

  

  رسد به گوش میاذان  يهر طرف صدا از

  ست یدنیاز لب عالم، شن» اهللا اکبر«

  

  !يطاهر يچه جانها دهیخاك و خون تپ در

  ست یقوم، خواندن نیعشق بر تن ا اتیآ

  

  شود میدوباره منبع احساس  ایدن

  ست یآدم آهن ي هطریقرن س هرچند

  

  !رسد از راه، غم مخور می بیقر صبح

  ...ست یبا شکسته دالن، خواهر تن دیخورش
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  وحدت

10102450042 

  طلعت دیوح

  

  اقتدا به من دارند کوهها

  دگر سخن دارم یبه زبان

  تناورم که هنوز یدرخت من

  کهن دارم يدر باور شهیر

  

  است يمن جار ياز چشمها خزر

  فارس منم شهیهم جیتا خل

  شرق لؤاست در تأل یآفتاب

  که من دارم یوطن عاشق

  

  است در خونم یآل عل عشق

  و مجنونم دیسبز و سرخ و سف

  اهللا اله اال ال علم

  پرچم سرخ را به تن دارم

  

  اهاستیدار در نهیآ چشمم

  زهراست وسفیدر دلم شوق 

  من یزندگان ستیسبب ن بی

  دارم رهنیپ داریشوق د

  

  شناسندم میها خوب  دشت

  مشتاقان شهیهم نیدشتها ا

  توانند اعتراف کنند می

  عطش و شوق پنج تن دارم

  

  مقدس مهرم نیسرزم

  بکرم عتیانقالبِ طب
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  به رنگ خونِ وطن ییها الله

  چمن دارم نیدر هم انیآش

  

  در قلبم ست يواحد وطن

  مظهر اقتدار شرقم من

  و تات لکیو کرد و بلوچ و گ لر

  عرب و ترك و ترکمن دارم

  

  ست يدیجاو نیسرزم وطنم

  تا ابد زنده است پرچم من

  شناسندم میخوب  چشمها

  وطن دارم نهیدر دل آ
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  2 وحدت

10102450048 

  طلعت دیوح

  

  مباد انجمادمان ،در خروش میرود

  شکستن مبادمان ،و سربلند میسرو

  

  یو استوار؛ بلند و ستودن میکوه

  گشته است پشت غم از اتحادمان خم

  

  میو سکوت جهان را زدوده ا یکیتار

  کنون بامدادمان ست يا تازه آغاز

  

  سمت ماست رهیزمان خ يکه چشم ها اکنون

  ...جهان شگفت زده از جهادمان يآر

  

  میشهادت النیو  میآتش مردانِ

  !رادمانممرام و محمد  یعل عشق

  

  مینسلِ آفتاب و هم خونِ آرش از

  در نهادمان یاست عشقِ عل یموروث

  

  مابه  کند مینظر  سهیآنکه با دس هر

  !شود از گردبادمان میو محو  نابود
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  وحدت

10105090051 

  کرویحاذق ن یمجتب

  

  شوند می یانتقاد به آنها که با رفتار و گفتار و احکامشان موجب بر هم خوردن وحدت اسالم در

  

  کن ییآدم را هوا ،بردار نیاز زم دست

  خوشه گندم ها نیاز ا دید ینخواه يریخ

  ستین یارتباط چیه نیزم نیتو و ب نیب

  ما پر بوده از سوءتفاهم ها يایدن

  

  شک مقصدت عرش است بیو  یاز خدا هست تو

  عهد الستت را يبرده ا دیشا ادی از

  ست يشک راه دشوار بیرفت  یکه خواه یراه

  نفر بگذار دستت را کی يدستها در

  

  خوب دقت کرد دیبا میسو که ما هست نیا

  مشترك هستند دشمن ها یوقت داستیپ

  مدارا کرد و راه آمد دیدوستان با با

  دشنام دادن ها نینخواهد داشت ا يسود

  

  دیآ شیتا فردا چه پ ،مدارا کرد دیبا

  ستین يکار فیتکل نیجز انجام ا امروز

  ایدر دن مینیب میکه  دیآ میروز  آن

  ستین يخبر از انفجارِ انتحار گرید

  

  اگر دستان ما از هم جدا افتاد اما

  افتد میراه  یبیوقت طوفان مه آن

  ...يریخواهد شد به درگ لیرابطه تبد نیا

  افتد میراه  یبیما جنگ صل نیماب
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  برادر با برادر جنگ خواهد کرد گرید

  ها یاسالمِ بعض یِاست حکمِ شرع نیا

  د خندن میدارند  خودت را باز کن  چشم

  ها ینشسته جنگ ما در کامِ بعض نیریش

  

  ستین ياقتصاد  یاسیس اتیاز جنا حرف

  را یسیپل يپس داستانها نیکن از ا بس

  منبرها يتا رو یکه دقت کن ست یکاف

  را یسیانگل يعمامه ها یکن دایپ

  

  قوم يها»عمروعاص«هم دارند  امروز

  خوانند میخطبه  نیدر د »دشنام«برکت  از

  هم یو گاه »ان.ان.یس« يها بونیاز تر گاه

  خوانند میخطبه  نیمنبر کاخ کرمل بر

  

  ستین یشک چیه نیدر ا ،میحق انیعیش ما

  دنبال جنگ فرقه ها هستند یول یبعض

  رندیدشنام و تکف ي هبر کفان جبه جان

  !هستند یاز مرتض رتمندتریغ انگار

  

  هستند یأتیه يمن و تو بچه ها مثل

  دارند یأتیه يمن و تو چهره ها مثل

  ترکد دهانهاشان می ستیکه الزم ن آنجا

  دارند یزبان انگار بمب ساعت يجا

  

  دشمنان حاال »جنگ با برادر«حکمِ  با

  قاتل ها لیرا پر کرده اند از خ اسالم

  ماند و فردا می نیوحدت بر زم يفتوا

  المسائل ها حیاز برگ توض چکد می خون

  

  نان هستند اما خوب معلوم است ریدرگ



39 

  رود باال میروز دارد درك مردم  هر

  نییپا خورد میسر  نیباالنش کیروز  هر

  رود باال میکه نرخ تورم  هرقدر

  

  باور کن ،ستیما نبود و ن انیم یفرق

  میراه کیبه  ینفر، راه کیکه پشت  حاال

  ستیتفاوت چ ،از چپ ای میران میراست  از

  میخواه می زیچ کیکه در مقصد فقط  یوقت
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  زدیامیاست خونِ عاشقان با هم ن فیح

10105150069 

  يشاهمراد محمدجواد

  

  !نیهم د يا ش،یهم ک يا ار،ی يبا تواَم؛ ا! هان

  نی؛ رخت خواب را برچست يداریب هنگامِ

  

  ما، هم ظهرِ عاشوراست زِیصبحِ رستاخ هم

  نیگشته است آذ دانیخاك، با خونِ شه نیا

  

  بِنشان يآالله ا ن؛یرا بب نیخون آفاقِ

  نیز پا منش ن،یه گر،یبه دست توست د پرچم

  

  زیدشمن، پس ز جا برخ ست ننشستَه کاریب

  نیبرکش و کُن اسبِ خود را ز امتیاز ن غیت

  

  است داریب يچراغِ راه ملّت ها قرآن،

  »نیپوالد غِیت«و » کتاب«آمد با  غمبریپ

  

  که؛ جز با خونِ ناپاکان دیگو می خیتار

  »نیصالح الد« رِینخواهد خورد شمش قلیص

  

  حسرت ییِرا جدا کردند با الال ما

  نینخواهد بود خوابِ عاشقان سنگ اما

  

  میدست کیانگشتانِ  م،یهرکجا باش ما

  نیچون اسفند و فرورد میکیو نزد میدور
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  و معرفت راه شتنیمعرفت خو از

10105150075 

  يشاهمراد محمدجواد

  

  قوم که آدابِ وفا را نشناسد هر

  و ره اخوانِ صفا را نشناسد رسم

  

  ندیننش رتیدر دلِ کس نورِ بص تا

وا« همراهدما«، »اَعحرا نشناسد» ر  

  

  ستین يو صالبت خبر مانیوحدت و ا از

  امت ما درد و دوا را نشناسد تا

  

  ابدیعزّت از کف شده را باز ن آن

  هم خود و هم راه خدا را نشناسد تا

  

  ره، نبود رهروِ اسالم آغازگرِ

  قبله گَه و قبله نما را نشناسد گر

  

  فرداست گواراتر از امروز يِروزیپ

  نَه بر آن کس که خطا را نشناسد اما

  

  جهان شوکت ما را دهیطولِ قرون، د در

  !است که ما را نشناسد دیبع خ،یتار
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  است دنیرس ایرودخانه، به در يِایرؤ

10105150088 

  يشاهمراد محمدجواد

  

  ما میاذان پا شد يخواب، با صدا از

  ما میشد ایدر ي هقطره ها روان با

  

  »دست خدا با جماعت است«: که نیبه ا مانیا

  ما میشد» ما«جانِ مان جوانه زد و  در

  

  مان انِیآن زمان که تفرقه رفت از م از

  ما میو در صف حق، جا شد میشد همدل

  

  تر»گُم کرده راه«ما نبود گُم تر و  از

  ما میشد دایو پ زدینورِ ا دیتاب

  

  را بیو نشانِ نصرت و فتحِ قر نام

  ما میشد ایمحکمه جو يها هیآ از

  

  راه سعادت، شهادت است م؛یافتیدر

  ما میشد ایمرگ، مه يرو برا نیز

  

  يکاغذ يتظلُّمِ گُل ها ي هجام با

  ...ما میگلوله شکوفا شد ي هنغم با
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  خضر مکُن یِهمره بیمرحله  نیا یط

10105150091 

  يشاهمراد محمدجواد

  

  !دوست يا م،یآغازِ بهار ي تشنه که لب ما

  !دوست يا م،یاریمرحله را تاب ب نیا دیبا

  

  سبز شود یبت میها نگُذار بت يِجا

  !دوست يا م،یگَرنَه گرفتارِ حصار همچنان

  

  که قانونِ خداست میبه قرآن بسپار دل

  !دوست يا م،یبنگار دانیبا خونِ شه نامه

  

دیخود را چو امانت با یِاسالم خاك  

پار دستدوست يا م،یاهلَش به سالمت بس!  

  

  خود را خوب است تیو ظرف تیو غا فرصت

  !دوست يا م،یبشُمار متیو غن میبشناس

  

توح عزّت ه د،یملّتست به وحدت زند  

  !دوست يا م؟یجز عزّت اسالم، چه دار به ما

  

  !دوست؟ يا میبه چه کار جا نیاست؛ در ا نوبهار

  !دوست؟ يا میچه بکار دیمزرعه با نیا اندر
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  وحدت نقطه

10105280107 

  يبا قاسم

  

  وقت آن شده است دیسیوبن

  میهم زبان باش مانهیکه صم

  يدر کوه پشت هم، آر کوه

  میخارِ چشمان دشمنان باش

  

  ریمداوم زنج يها حلقه

  از تار و پود وحدت ماست یطرح

  زیشود ما ن می دیسیوبن

  میدر حلقه توأمان باشحلقه 

  

  ست ییشدن تماشا ایدر شور

  ست ییبایکران ز بی ي هجلو

  زیشود ما ن میدر قطره  قطره

  میشدن روان باش ایسمت در

  

  ما عشق است نیکه حبل المت تا

  ما عشق است نیقیو پود  تار

  شدن، هر چند یکی یعنی عشق

  میجوان باش ای ریمرد و زن، پ

  

  در نور» تعاونوا«با  »اصلحوا«

  دارند یروشن ریشرح و تفس

»بخوان تا ما» واحده اُمه  

  میوحدت جهان باش ي هنقط

  

  دیزبانان شهر شک نکن هم

  شدن است یکی ي هنقط یهمدل
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  اگر با هم میشو می یکی ما

  میباش نمانید نییمحو آ

  

  شک بی ینماز جماعت هر

  است یاز اتحاد و همدل یفصل

  -روز و شب ها گوش دییایب پس

  میاذان باش یِبه فراخوان
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  وسوسه ازدهی

10105360121 

  یحیاهللا ذب حیذب

  

  دل تو اگر آهنگ محبت باشد در

  صحبت باشد ي هتو خورشید خدا، تشن با

  

  ماست ي هاگر دوست ترین آینه در دید ماه

  این است که در کار سخاوت باشد علت

  

  شان همراه است ي هاي را که دل و دید عده

  1مردم بسیار، سیادت باشد برجدا

  

  خورشید افتاد ي هآنگاه که از سای اُحد

  2گاه هوس قوم جنایت باشد عیش

  

  هرگز به تماشاگه دریا نرسد رود،

  عاشق خلوت باشد مرداب اگر مثل

  

  زده را چه آرام کند ساحل توفان آن

  دریاي محبت باشد ي هنغم مهربانْ

  

  وسوسه در چاه کند یوسف را یازده

  3از آتش حسرت باشد یعقوب، پر که تا

  

  خودبینان است ي هروز عادت هر تفرقه،

  1آیین کرامت باشد» ید واحده« در

                                                   

 .ي ابر قدرتی دویست میلیونی هستند، به این علت است که آن دویست میلیون با هم در قصدي احتماع دارند بینید یک میلیارد مسلمان زیر سایه میاین که ): ره(امام خمینی .1

به جمع غنایم از دشمنان پرداختند که به ) پیمبر بزرگوار(و بدون اجازه رهبرخود غرور و خودبینی شده و سنگر خود را رها کردهاي از مسلمانان بعد از پیروزي اولیه دچار  در جنگ اُحد عده .2

 .دلیل همین غفلت ضربات زیادي در این جنگ بر پیمبر و یارانش رسید

  .آزارند مییعقوب پیمبر را که خود یک امت است، سال ها در حسرت و انتظار کنند و حضرت  میاشاره به داستان حضرت یوسف و یازده برادرش که اورا در چاه رها  .3
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  گرم که برگنبد عشق ي هخوش آن حنجر اي

2وحدت باشد ي هآن نغم ي ههر روز بانگ  

  

  بال و پر و دیده و دنیاي هم اند مؤمنان

  3از این همه یکدست به وحشت باشد دشمن

  

  تپش زمزمه خالی گردد اگر از دشت،

  4توفان خزان در تب غارت باشد زیر

  

  تفرقه جز رنج و پریشانی نیست ي همیو

  5عاطفه، در دست جماعت باشد برکت

  

  همه این است که با من باشی آرزویم

  6که شب را نه در این معرکه جرأت باشد تا

  

  هرگز نبود این که خداوند یکی است وهم

  7آن است در این کار رعایت باشد عدل

  

  قدر فاصله انداخته بین من و تو آن

  8تا در پس این معرکه راحت باشد غیر،

                                                                                                                                                                                   

آن هنگام که خدا را فراموش کرده و به مادیگري  و از... اند همواره در حال پیشرفت و شکوفایی بوده و  بوده) ید واحده(امم پیشین تا مادامی که : که فرمودند) ع(برداشتی از سخن حضرت علی .1

  ...و تشتت و پراکندگی گشته اي چار خودبرتربینی و تعصبات قومی و قبیلهروي آورده د

  .ناطق من اهللا است. امروز هر حنجره اي که وحدت دنیاي اسالم دعوت کند، حنجره ي الهی است: رهبر معظم انقالب .2

المؤمنو اخوه «: در حفظ پیمان با دشمنان و همگی یکدست و متحد بر علیه دشمن خوانده و فرموددر پیام مسجدالخیف، مؤمنان را برادر و با خونهاي یکسان و برابر و کوشا ) ص(حضرت محمد .3

  ».تتکافو دمائهم و یسعی بذمتهم ادناهم و هم یدعلی من سواهم

فع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه بـه مـذهب   امروز اختالف بین ما به ن. برادران شیعه و سنی باید از هر اخنالفی پرهیز کنند): ره(برداشتی از سخن حضرت امام خمینی .4

  ...خواهند نه این باشد نه آن میحنفی و یا سایر فرقه ها، آنها 

  ».والجماعه خیر والفرقه العذاب«): ص(حضرت محمد .5

اي که آنان را در آغوش گیـرد،   ام و از هر پیامی که موجب وحدت آنها گردد و هر عقیدهمن تمام عمرم را در راه وحدت و برادري شیعه و سنی صرف کرده : آیت اهللا سید محمد باقر صدر .6

  ...دفاع و حمایت کرده ام 

الْعدل ُ ان ّال تَتَهمه): ع(علی .7 مه، وهالبالغه نهج -462حکمت (التّوحید اَن ّال تَتَو(  

نگذاشتند بین ایران و عثمانی اتحاد نظـامی در برابـر   ... ها و ایجاد مرز بین آنها  لتها و دو با همین تفرقه و جدایی بین ملت) جدایی بینداز و آقایی کن(فرّقْ تَسد): ره(اهللا بهجت حضرت آیت .8

  )ره(اهللا بهجت سایت حضرت آیت. کفار از جمله بریتانیا تشکیل شود
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::  

  ندا اي در همه احوال پریشان طلب عده

  ندا روشنی و دوست دیوار و شب دشمن

  

  دزدند میرا از نفس باغ و چمن  صبح

  دزدند میاز پنجره هاي تو و من  نور،

  

  خواهند میرا همه جا، بر سر خود  آسمان

  خواهند میرا، بر حسبِ باورِ خود  عشق

  

  آلودگی آب، به ماهی برسند گل از

  بپاشند که بر مسند شاهی برسند زر

  

  دانه که ریزند در آن دامی هست هرکجا

  صدامی هست خود خواهی ي هسای آن پشت

  

  خواهند میکه آرامش دنیاي بشر  نه،

  خواهند میهمه جا آتش شر  درحقیقت

  

  فرصت اگر دست دهد، سر ببرند را ماه

  از گُل نشود باغ، صنوبر ببرند پر تا

  

  خویش کنند ي هوسوس ي هرا، معرک قدس

  سر برسند و هوس میش کنند از موش،

  

  مرز کشند ي هما در همه جا دایر بین

  1کشند» ارز« از خرمن ما در همه وقت که تا

  

                                                   

سازند و بدین وسـیله امـت واحـده ي اسـالمی را      میو بیگانه دهند و از هم جدا  مینامه جداگانه قرار سازند و براي هر جمعیت مرز و گذر میمارا از هم جدا ): ره(حضرت آیت اهللا بهجت .1

  )ره(سایت حضرت آیت اهللا بهجت... روند میاز ضعف همه، دانه به دانه به سراغ آنها  نمایند و بعد میتضعیف 
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  یک سبزْ درخت کهنیم ي هو تو، میو من

  1و تو، هم سفر و هم نفس و هم سخنیم من

  

  وقتی به سراغ من و تو برگردد باد

  پاییز به باغ من و تو برگردد روح

  

  ظلمت نرسد بر سحر ساحل ما موج

  2گند عشق اگر بر در و دشت دل ما گل

  

  موال بوده است ي هینجانکاه که در س رنج

  3همراهی و همخواهی دل ها بوده است شوق

::  

  از خورشیدیم همه، شبنم یک صبح پر ما

  4ما روح حقیقت باشد ي هدر آیین که

  

  پاییز به تاراج گلستان نرسد دست

  5باغ و چمن و گل، اگر الفت باشد بین

  

  شود آرام اگر میندارم که جهان  شک

  بال و پر پیغمبر رأفت باشد زیر

                                                   

  )شبکه ي قرآنی افغانستان... (هاي مختلفی داردو ریشه ي آنها همان اخالق فاضله است اتحاد، میوه ي درختی است که تنه ها، شاخه ها و برگ: شیخ محمد عبده .1

  )ي قرآنی افغانستان شبکه.(ي خودمان را نقض نکنیم، اتحاد و اتفاق شرق و غرب علیه ما به جایی نخواهد رسید ما اگر خودمان با خودمان وحدت کلمه: برداشتی از سخن رهبر معظم انقالب .2

البالغه،  مرتضی مطهري، سیري در نهج(» .علی علیه السالم آن اندازه برایش اهمیت قائل بود که چنان رنج جانکاهی را تحمل کرد، وحدت صفوف مسلمین و راه نیافتن تفرقه در آن است آنچه .3

  )178ص 

  )اقبال الهوري(از حجاز و چین و ایرانیم ما شبنم یک صبح خندانیم ما  .4

وقتی فرهنگ مدارا از جامعه رخت بربندد، مشکالت نیز پشت سرِ آن خواهد آمد، به ویژه در دنیاي امروز که برخوردها و نزاع ها زیـاد شـده   : ... آیت اهللا مکارم شیرازي برداشتی از سخن .5

  )1387پیام آیت اهللا مکارم شیرازي به نشست علمی چهره هاي تقریب شهریور .(است
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  شعر يحرا

10104490139 

  شاهچراغ حیمس دیس

  

  پر از بال بشود ،دیآه بگر دهیقص

  مبتال بشود نهییآ يِسوگوار به

  

  زنان نهیبه س ،آمده در شعر من »محمد«

  غمش حرا بشود يکاش برا دهیقص

  

  اشک خون بچکد ،آن دو چشم جگر سوز از

  شعر پر از عطر ربنا بشود يحرا

  

  ؟گذرد میحال و روز کتاب خدا چه  به

  ؟ناروا بشود ریمحملِ تفس چقدر

  

  چه زخمها بزند نیکه بر جگر د نیبب

  بشود ایاو غرق در ر ي هکه سجد همان

  

  است يملعبه ا شهیهم شیکه لعن برا همان

  ما بشود نیست تفرقه انداز دبنا

  

  نشسته است تا نگاه کند منافقانه

  جدا بشود يدست خنجر فتنه سر به

  

  ساعت آن دهیبه گمانم رس ،برادرم

  بشود »اتحادنا«لبمان  ي هنغم که

  

  وحدت ما غیبه ت فتدینقاب ب اگر

  رونما بشود ،ریتکف ي هچهر يورا
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  است یگر چه کس لهیکه ح ندیبه چشم بب جهان

  از پسِ آن پرده برمال بشود هودی

  

  مشتاق آرزو بکند ي هعیش شهیهم

  خدا هر کجا فدا بشود نیعشق د به

  

  حج من و تو به اوج خود برسد جالل

  اگر منا بشود ،نیفلسط انهیم نیا در

  

  کنند عهیباك خاك تو را قتلگاه ش چه

غزه کربال بشود ،در تالطم خون و  

  

  عفاف دختر تو ،ردیبم عهیکه ش مگر

  بشود ایح بیگرگان  ي هحلق ریاس

  

  است يابد یعاشق سعادت یِسن يبرا

  سامرا بشود يها حرم دیشه اگر

  

  درخشان خاتم تو شده است نینگ ،نجف

  بشود یات سپر جان مرتض نهیس که

  

  اجازه را ندهد نیتو ا رتیغ شکوه

  خدا باز هم دو تا بشود ریفرق ش که

  

  وحدت بجوشد از دلمان ي هکه چشم اگر

  با صفا بشود ،عزت اسالم درخت

  

  تا صبا بوزد میجاده دل بسپار به

  دوا بشود یخوش میدردمان به شم که

  

  او فرا برسد يکه صبح تماشا بدان
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  بشود یمصطف نیکه منتقم د یکس
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  بیتقر ابر

10104490140 

  شاهچراغ حیمس دیس

  

  ما میرانیاز حجاز و مصر و ا«

  »ما میصبح خندان کی شبنم

  

  رسول مهربان ،گلستانت در

  ما میباغ بهاران بلبل

  

  ستاز لبخند تو زیلبر نهیآ

  ما میرانیدر نور است و ح غرق

  

  میتو را پروانه ا يالیل شمع

  ما میمجنون جانان ،ایساق

  

  شود میما روز افزون  یمست

  ما مینوش جام قرآن جرعه

  

  ستتو يکو يگدا یو سن عهیش

  ما میرا با تو سلطان یعالم

  

  میده گریکدیهم در دست  دست

  ما میباشد مسلمان فخرمان

  

  میکن میوحدت را ترنم  شعر

  ما میدر واژه غزلخوان واژه

  

  است يمان جار »اَلقدس لنا« ذکر

  ما میمانیا ياالقصا مسجد
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  ها از نور حق روشن شده است چهره

  ما میماه تابان دیکه آ شب

  

  ؟داشته است يچه سود گریکدی لعن

  ما میمانیو پش میکرد توبه

  

  دهد میفتنه هر کجا گل  باغ

  ما میرا بخشکان شیها شهیر

  

  هودیدارد آتش مکر  شعله

  ما میو باران میبیتقر ابر

  

  ریروباه پ ،ها دارد به سر لهیح

  ما میدانیم ریش ،محمد ای

  

  مدام ،کوبد میما بر صخره  موج

  ما میخروشان يایدر خشم

  

  جان او است يبال يریتکف جهل

  ما میاهل برهان ،منطق اهل

  

  سامرا ،منامه ،تونس ،قاهره

  ما میکجا باشد به سامان هر

  

  گردباد ،ما در دشت باشد عزم

  ما میمصاف خصم طوفان در

  

  میدر میاز هم  نهیرا س دشمنان

  ما میبران غیرا ت دشمنان

  

  میکن میرا گور داعش  کربال
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  ما میشاه مردان ذوالفقارِ

  

  ستما يروزیما رمز پ وحدت

  ما میجماران ریپ رهروِ

  

  دهد انیما را وصل او پا فصل

  ما میداغ هجران سوگوار

  

  رسد میاز نسل احمد  یوسفی

  ما میکنعان عقوبیها  جمعه
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  مسلمان يها نهیآئ

10102470144 

  زرافشان فائزه

  

  باران که يقطره ها نیا مثل

  خوانند میبه جماعت نماز 

  ایدر ي هلیقب مردمان

  امتداد نماز بارانند

  

  زیشور انگ ياز آن سجده ها بعد

  میدست در دست آفتاب و نس

  وحدت را يواژه دعا واژه

  خوانند میبلند  يبا صدا

  

  معبود کی گاهیجا قلبشان

  میکتاب کر کیدستشان دست 

  دارند ياستاد واحد همه

  دبستانند کیهمه شاگرد 

  

  مسافت ها نیا نتوانسته

  راهشان را جدا کند از هم

  رندیگ میقبله نور  یکی از

  از آفتابگردانند یدشت

  

  ییشب در سکوت و تنها همه

  1وستهیپروزها در صفوف 

                                                   

زمـان حکومـت   ! اى مـردم : اى از آسمان بانـگ میزنـد   در موقع آمدن قائم گوینده :فرمود میشنیدم ) ص(از حذیفه یمانى روایت کرده که گفت از پیغمبر ) اصاختص(شیخ مفید در کتاب ) الف .1

صر و ابدال از شام و دستجات عراق که شبها را بعبادت مشـغول و  آنگاه نجباء از م: ملحق شوید ىجباران بپایان رسید ولى امر بهترین امت محمد صلّى اللَّه علیه و آله قیام کرده است، در مکه بو

  )1092ترجمه جلد سیزدهم بحار ص، مهدى موعود. (هاى آهن است بیایند و در بین رکن و مقام با وى بیعت کنند باشند و دلهاشان مانند پاره روزها همچون شیر مى

  )4/الصف( سبیله صفا کَأَنَّهم بنْیانٌ مرْصوص  إِنَّ اللَّه یحب الَّذینَ یقاتلُونَ فی) ب

 .جنگند دوست دارد کسانى را که در راه او در صفى، همانند دیوارى که اجزایش را با سرب به هم پیوند داده باشند، مى خدا
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  و برف، آتش و آب دیخورش مثل

  انندیشرح اوصاف پارسا

  

  هست یشب زنده دار وقت چشم

  ستیدشمن ن يخواب راحت برا

  پشت آن ستادهیا آسمان

  که نور بارانند ییسجده ها

  

  دیشود از نگاه آنها چ می

  یخوشه خوشه طراوت و پاک

  نهیآب و آئ وندیپ مثل

  درختانند يمثل سرسبز

  

  دادیمصاف نبرد با ب در

  1جوشن کی يحلقه ها یهمگ

  روح در هزار بدن کی مثل

  کتاب طوفانند يفصل ها

  

  هم يتپد برا می قلبشان

  مانندیاز عشق و ا یکهکشان

  افتند میباران به سجده  مثل

  2ها مسلمانند نهیمثل آئ

                                                   

  )304ص، 52 ج ،بحار األنوار(کَأَنَّ قُلُوبهم زبرُ الْحدید ) الف .1

  .الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ تَتَکَافَأُ دماؤُهم و هم ید علَى منْ سواهم -وم لجماعتهِمیغلُّ علَیهِنَّ قَلْب امرِئٍ مسلمٍ إِخْلَاص الْعملِ للَّه و النَّصیحۀُ لأَئمۀِ الْمسلمینَ و اللُّزُثَلَاثٌ لَا ) ب

همه مؤمنان برادرند و خونشان برابر است و . اخالص عمل براى خداوند، خیرخواهى براى پیشوایان مسلمانان و پایبندى به جامعه مسلمانان: گیرد ل مؤمن جاى نمىچیز است که کینه آنها در د سه

 )43تحف العقول عن آل الرسول ص. (همه آنان در مقابل دشمن، وحدت دارند

  .أیید کرده استاوست که تو را به یارى خویش و یارى مؤمنان ت .2

ولى خدا دلهایشان را به یکدیگر مهربان ساخت . ساختى کردى، دلهاى ایشان را به یکدیگر مهربان نمى اگر تو همه آنچه را که در روى زمین است انفاق مى. را به یکدیگر مهربان ساخت دلهایشان

 )63و  62 اتیسوره انفال، آ. (که او پیروزمند و حکیم است
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  وحدت

10105440149 

  یصادق آتش دمحمدیس

  

  است یکیو اذان  یکیمناره  ،یکی مسجد

  است یکیآرمان  ،یکی ،کتابیکی قبله

  

  میشو میکه گرد کعبه همه جمع  یوقت

  است یکیان ورکا نیبدان که مقصد ا یعنی

  

  »...ال تفرقوا«، » ...اعتصموا و« :است فرموده

  است یکی سمانیاگر ر ینجات خواه راه

  

  میزن میتماممان دم از اسالم  یوقت

  است یکی عمانو مصر و شام و عراق و  رانیا

  

  محمد است نید یحرف اصل دیتوح

  است یکیدر تمام نقاط جهان  اسالم

  

  است ییعامل جنگ و جدا هودی مکر

  است یکیگمان  بیدشمن مقابلمان  پس

  

  شانیفرق ندارد برا عهیو ش یسن

  است یکی غشانیسرمان ت دنیبر وقت

  

  ندا یاهل تسنن گرام شیپ سادات،

  است یکیخاندان  نیو احترام به ا اکرام

  

  رسد مین ییهات به جا سهیدس! دشمن

  است یکی دارمانیآن زمان که رهبر ب تا
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  یتعال چتر

10105500150 

  يموسو يمهد دیس

  

  میوندیبه هم بپ یکه با صلوات ایب

  میوندیدم بپبه  دم ها نهیجمع آ به

  

  نجابت هست ي هدر جماعت ما سور و

  استجابت هست میریقنوت بگ اگر

  

  مها داری شانه نشان از نشانه يرو به

  میدار ها انهیتاز ي هگُرده، خاطر به

  

  بارد؟ میکه بر شاخ و برگ  ست اي هجمه چه

  بارد میتگرگ  ؟یچتر تعال کجاست

  

  در برابر ماست سه،ینو ک ي هدشن هزار

  برادر ماست ایسر خواهر، و  ها دهیبر

  

  ست يبلند شو از خواب خوش؛ هوا ابر! جهان

  ست يهوا ابر! و زمان را نکش! شو بلند

  

  میو مهر دو بال است از قفس بره وفاق

  میوزر و وبال است از قفس بره جدال،

  

  دوست ندارد بماند و نپرد پرنده

  نگرد میدور  هاي که او به افق چرا

::  

  مگردی میو رود  میانیو تو در جر من

  مگردی میو حدود  از آفت حد رها
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  میآبشار شو میصالح بدان اگر

  مگردی میعمود  نییپا ي هسمت صخر به

  

  میرگی میو تو از شبح و شب کناره  من

  مگردی میصبح زود  یپ قرار، بی و

  

  هر چه پر از گَرد و دود هم باشد زمانه

  مگردی میعود  يمن و تو پر از بو یول

  

  میوندیبپ شتریبه هم ب نکهیا يبرا

  مگردی میحق تار و پود  ي هپشتوان به

::  

  اگر در تدارك جنگند ستین بیعج

  لنگند میکه  اي مهیسراس هاي شغال

  

  پوزه را جال داده به خون هاي شغال

  فتادهیلِ از نفس نشَ هاي شغال

  

  کجا؟ ریشغال کجا و مصاف ش یول

  کجا؟ ریخطرپذ ریو ش یزخم شغالِ

  

  و از بن به لرزه افتاده یاز پ زمانه

  سست تفرعن به لرزه افتاده يبنا

  

  اي تفرقه دارد اگرچه ساحره يبنا

  اي را ز سحر شب پره» اعص«چه باك  یول

  

  ست یآمدن ییرغم توطئه فصل رها به

  ست یآمدن ،ییو همنوا یهمدل بهار

  

  ماست یآسمان آب ،يآزاد مجال
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  ماست یابیما رمز کام صدایی هم و

  

  میوندیبه هم بپ یکه با صلوات ایب

  میوندیدم بپبه  دم ها، نهیجمع آ به
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  معتبر پاسپورت

10105510152 

  مهر یمیعظ اصغر

  

  خوبیم؛ اما حال و روز ما بد است ظاهراً

  است» ضمیر مفرد«ما از فعلها تنها  صرف

  

  !بس که از هم کم شدیم چیز از ما نماند از هیچ

  !بس که دور از هم شدیم ما برگشته است از بخت

  

  !زند میهرکس زور پرواز خودش را  بال

  !زند میدر این میان ساز خودش را  هرکسی

  

  !کنیم میبراي قتل همدیگر رقابت  ما

  !کنیم میبرادرهاي خود را نیز غارت  ما

  

  جز حدودالقهر نیست» ري«تا » شام«و » حجاز« از

  نیست» ماوراءالنهر«شهر روشنی در  هیچ

  

  مسجداالقصاي ما قاطی شده مرزهاي

  جوالنگاه یک خاخام افراطی شده »قدس«

  

  کشیش خام هم سرگرم قرآن سوزي است یک

  !روشنفکر ما هم فکرشان امروزي است قشر

  

  کنند میمردم فریبی  ،نقابی صلح جو در

  کنند میپسِ آن فکر یک جنگ صلیبی  در

  

  شویم میندانیم از کجا داریم افسون  تا

  شویم میِناکامی در این مرداب مدفون  غرق
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  در راه است و ما اصالً مواظب نیستیم فتنه

  !نیستیم» تقریب مذاهب«عمل دنبال  در

  

  تعلیمی است ي ه؛ جنباي از شعر فاخر جنبه

  مخلَص ادیان ابراهیمی است» وحدت حفظ«

  

  روند میاي اما پی افکار کاذب  عده

  !روند میدنبال تبعید مذاهب  دائماً

  

  !برگردیم کاش! در حال تبعیدیم متیاُ

  !از این بدتر نپاشیدیم؛ برگردیم کاش تا

  

  طی نمودیم آن شب تاریک را با همکه  ما

  هاي خاکی و طوالنی و باریک را جاده

  

  حقیقت نقش خود را خوب بازي کرده ایم در

  قرن پیاپی سرفرازي کرده ایم چارده

  

  در اهتزاز از باختر تا خاوران پرچمی

  پیشانی جنگاوران ،خون؛ غرق عرق غرق

  

  کردیم عمري در علوم و در فنون سروري

  »تیسفون«تا » اندلس«زیر پرچم ما  بوده

  

  رفته رد شدیم از مرزهاي آسیا رفته

  مسجد ساختیم از مرمر اسپانیا چند

  

  معتبر داریم از عهد قدیم پاسپورتی

  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«بوده  اعتبارش

  

  ؟ماند به جا میتحجر غیر بدنامی چه  از
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  !؟ماند به جا میتمدنهاي اسالمی چه  از

  

  !هست» راه«اما باز هم یک  ست دشواري کار

  هست» حبل اهللا«مان محکمی با نام ریس

  

  !از آن ریسمان بخشی از این آموزه نیست دوري

  !این تمدن در محاق موزه نیست جایگاه

  

  بدنامی است ي هدر بین امت مای تفرقه

است» المیوحدت اس«بیرون رفتن از آن  راه  

  

  بریم می» قرآن«پناه از نامسلمانان به  ما

  !بریم مینابسامان را به پایان  جنگهاي

  

  از باد مخالف برگهامان خسته است گرچه

  !ها و ریشه هاي ما به هم پیوسته است شاخه

  

  !درخت و خاك ما پابند هم باشیم کاش چون

  !هستیم خویشاوند هم باشیم کاش هرکجا

  

  یکدیگریم ي همسلمانان همه آیین ما

  »پیغمبریم هم«، » قبله هم«و» دل هم«و  »کتاب هم«

  

  !هر جاي زمین باشیم از اصحابیم ما اهل

  !عکس دسته جمعی توي یک قابیم ما مثل

  

  شود می؛ هر بدي گم با هماگر باشیم  خوب

  !شود میضمیرجمع ما هر مفردي گم  در
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  نیاست اسالم محمد،ا نیا

10101430164 

  موحد يبشر زهرا

  

  نییاز کوه حرا پا دیآ می

  نیریکند ش میجهان را  کام

  

  1!مسلمانان »الْجنَّۀَقیلَ ادخُلِ «

  نیاسی ي هداده باغ سور گل

  

  خواهد خورد وندیموسمش پ در

  نیو دست فرورد عیرب دست

  

  ترسند میباغ او ن يگلها

  نیرید ي ههرز يبادها از

  

  2؛ اما» الوانها ،مختلف« شد

  3!نیگلچ اي» یسقَى بِماء واحد«

  

  هم اگر باشد یو لعن نینفر

  !نیآفت زد به ما، نفر برآنکه

  

  باغ وحدت و مهر است ،باغ نیا

  !نیگل کنار باغبان بنش يا

  

  بنشان یو بذر دوست نیبنش

  4»ن؟ید ایبه جز حب است آ يزیچ«

                                                   

  26 هیآ/  سیبرگرفته از سوره مبارکه  .1

  .ذکر شده است زین میاز قرآن کر گرید یاتدر آی» مختلف الوانها«؛ جمله 27 هیآ/ برگرفته از سوره مبارکه فاطر  .2

  4 هیآ/ مبارکه رعد  يبرگرفته از سوره  .3

  .نقل شده است  زیاسالم ن یمشابه از رسول گرام یبا عبارت ثیحد نیا -944، ص 2است؟ میزان الحکمه، ج  آیا دین، چیزى جز دوستى و محبت» اال الحب؟  نیهل الد«:فرمود) ع(امام صادق  .4
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  1!ي، آر»اخوةٌ المومنون«

  !نیا ،است اسالم محمد نیا

  

  جمعه باغ ما کیدهد  می گل

  !نیبگو آم ،یمسجد االقص در

  

                                                   

  10 هیآ/ برگرفته از سوره مبارکه حجرات  .1
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  آرام يایدر

10102020169 

  یمانیسل یعل

  

  احرام نشسته ي هبر تن ما جام تا

  جامه چو پرچم شده بر بام نشسته نیا

  

  صلوات است میباغ شم نیا یکرنگی

  نام نشسته این از يبر لب ما عطر تا

  

  است ریکه سرآغاز مس یکتاب داستیپ

  طاقچه ها تا به سر انجام نشسته بر

  

  ردیشور بگ یتفرقه چون موج گه گر

  آرام نشسته ایدر نیشکر که ا صد

  

  خودت پاك کن امروز !خوشنام یساق يا

  که سر جام نشسته يتازه غبار نیا

  

  ستیعشق است عجب ن یسخن از مست یوقت

  نشسته امیاگر در بر خ عطار

  

  همه جا کفر ندیاگر دام بچ امروز

  خودش آمده در دام نشسته داستیپ

  

  یو سن عهیجهان ش يشکر که هر جا صد

  اسالم نشسته ي هیواسطه در سا بی



68 

  السالم هیعل یزبان موال عل از

10104710188 

  یسادات هاشم هیانس

  

  خسته ام از مردم و مردم ز من خسته ایخدا

  وستهیپ يها حتیاندرز و تشرها و نص از

  

  ستین میها گوشش بدهکار خروش خطبه یکس

  ستین میپا به پا يدیاز حق مر ریکه غ یحق منم

  

  مردم مسلط کن نیبدتر بر ا يرهبر ایخدا

  مت کنآشفته اُ نیبهتر از ا یمردم بمینص

  

  ستین هاشان زهیترس من از دشمنان و ن ایخدا

  ستیبه قرآن ن یترس من از کافران حت ایخدا

  

  ترسم یمست و گنگ و کور م اورانی نیاز ا من

  ترسم یبدجور م يعاشقان کاغذ نیاز ا من

  

  گریمشت باز کیمن  دانیخاك افتاده در م به

»ّمفتَر«سو و آن سو  نیا» مفرطٌ محب مبغض«  

  

  افسوس» اشباه الرجال و ال رجال«قوم  يا يآها

  وسیو زمانه از شما مأ دییمردانم شما که

  

  دیگرد یم راههیکه در ب ییهمچون شترها شما

  دیهر سو جمعتان کردم سر از آن سو درآورد به

  

  باطل یاند دور وحدت دشمنان جمع تمام

  تان غافل»حق«خود از  نیپخش و پال در د شما
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  ست ردهب يا هیاز آ يا که هرکس بهره دانیم نیا در

  ست ردهجنگتان م انیقرآن م ام دهیچشمم د به

  

  است يچه مکار ایدن نیا دیدید یقرآن کاش م به

  است يتکرار خیدفتر تار يها برگ تمام

  

  ایدن نیرا کرد ا یقصد جان هر گل شهیهم

  را شیپراکند ابتدا گلبرگ ها یطوفان به

  

  دیبا آبرو باش یمتاُ گرید خواست یم خدا

  دیباش جو نهیک تیمثل عصر جاهل نکهیا نه

  

  قدر نعمت اسالم را هرگز دیندانست

  نام را هرگز نیا یِمعن یحت دیدینفهم

  

  دیسربرآورد» ننگ هرگز يجنگ آر« شعار

  دیها که بر سر اسالم با نامش در آورد چه

  

  اسالم است »عند اهللا نَیان الد«: قرآن گفت و

  دام است يگرید بانیهر سا بانیسا نیجز ا به

  

  ما يها را شانه بانیاما سا دارد یم نگه

  ما يتو، خدا يمن، خدا يفرمان خدا به

  

  جمعمان تنهاست ریتنها، ضم» من«و  ییاتنه »تو«

  ست»ما«را که دستان خدا با  تیها دست اوریب
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  ...آن همه درد داستان

10102820189 

  انیریقد احمدرضا

  

  کیالسالم عل د،یحضرت خورش رسول

  کیالسالم عل د،یتوح ي دواژهیکل

  

  بخش آفتاب، سالم روشن و جان کالم

  نواز گل و گالب، سالم روح مینس

  

  سبب رحمت خدا بر خاك يا سالم

  تاك یمست لیچشمت دل می يا سالم

  

  حضرت باران، سالم حضرت عشق سالم

  لب پاکت پر از بشارت عشق يا سالم

  

  که زمستان پر از جوانه شود يآمد تو

  خشک پرنده پر از ترانه شود يگلو

  

  ندیبه باغ بنش ابانیکه ب يآمد تو

  ندیفصل سرد جهالت به داغ بنش که

  

  ...که يرا وقف جاده کرد مانیکفش ا تو

  ...که يکوه اراده کرد کیقد و قامت  به

  

  برگردد امیالت نیزم يها زخم به

  الحرام برگردد تیدوباره به ب خدا

  

  هجوم توفان را؟ يحوصله کرد چقدر

  انسان را؟ يدردها يخنده شد چقدر
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  ...اندوه نیا شناخت یخوب نام تو را م چه

  ...اندوه نیا گداخت یجان تو را م چگونه

  

  روح انسان با نام برده کشته شود که

  به گناه نکرده، کشته شود يدختر و

  

  یگشت یبه دنبال عشق م لهیدر قب تو

  یگشت یامثال عشق م یدر پ شهیهم

  

  شد یتر م بزرگ و بزرگ لهیقب یول

  شد یتر م با برادر خود، گرگ و گرگ و

  

  نیتر از ا و ناگهان يدیناگهان تو رس که

  نیتر از ا آسمان ،يآسمان خبر آورد از

  

  است، آسمان آن سوست نیآسمان نه هم که

  ما، جهان آن سوست نییپا ي هینه سو جهان

  

  هال، ال اله اال هو: که يزد صال

  جز او ستین چیهست و ه یکیکه  يزد صال

  

  شد لیقبا ي و خدا قبله يآمد تو

  شد لیو هبل هم به سجده ما يآمد تو

  

  زد دیکه سنگ با یگفت طانیجان ش به

  زد دیخداوند چنگ با سمانیر به

  

  که عشق باور شد يبود آر نینچنیا و

  اش برادر شد مرد مؤمن با برده و

  

  افتی مانیو سرانجام مکه ا يآمد تو
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  افتی انیکه عشق جر يبود آر نینچنیا و

::  

  حضرت موال، کالم من تلخ است ببخش

  کام من تلخ است ست،یدست خودم ن ببخش،

  

  که حرف دلم، تلخ بر زبان آمد اگر

  آمد انیبعد از تو در م ي قصه ببخش،

  

  نجایهنوز ا يا م،یگو می» بعد تو« ببخش،

  رایبهار نام يمن، ا ي شهیهم يا تو

  

  است ياذان جار ي نام تو در نغمه هنوز

  است يشور تو در جان آسمان جار هنوز

  

  بوها هم صلوات است عطر شب هنوز

  از لب قوها دیرو یشوق تو م ثیحد

  

  میدار یو ما رسم جاهل یهست هنوز

  میدار یکاهل لیو ما م یراه پا به تو

  

  میاز ما و ما ستاره شد یماه خواست تو

  میاز ما و پاره پاره شد یرشته خواست تو

  

  میکرد يتو خرد بود و خودسر سفارش

  میکرد ينابرادر ،یگفت يبرادر

  

  میخدا رفت یدر پ یما همگ اگرچه

  میجدا رفت یبا هم، ول يگفته بود تو

  

  میواحد نماز اگر خواند ي سمت قبله به

  میدگر خواند يا وهیرا با ش برادران
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  حضرت موال، کالم من تلخ است ببخش

  که کام من تلخ است میتلخ نگو چگونه

  

  تو برگردد تیانتظارم تا را در

  در قامت تو برگردد یبخش نجات

  

  انتظارم تا نخل تو ثمر بدهد در

  روزها، شکر بدهد نیا یِتلخ نهالِ

  

  خواند »تفلحوا«و ما را به  دیایب یکس

  خواند »التفرقوا«از  هیباد يبرا

  

  ما شکسته شود خیباطل تار طلسم

  شکسته شود ایمرز مبهم جغراف و

  

  انتها برسد داستانِ آن همه درد به

  به روزمان آورد ییآنچه جدا تمام

  

  فصل غم برسد انیعشق به پا ریمس

  ما باز هم به هم برسد ي پاره هزار

  

  میکه وعده داده شد یآن شب عشق دیایب

  میکه وعده داده شد یآن تب عشق ببارد

  

  شد نیریکالم، ش دمیحرف عشق رس به

  شد نیریبه موعود و کام، ش دیرس سخن

  

  کیالسالم عل د،یحضرت خورش رسول

  کیالسالم عل د،یتوح ي دواژهیکل
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  ست دهیاگرچه پر از اشتباه چرخ جهان

  ست دهیمحورِ تنگ گناه چرخ يرو و

  

  بهار خواهد شد متیبه لطف نس یول

  حضرت تو رستگار خواهد شد منی به
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  ...زِ ماه بدر يا

10101570203 

  زادهیپورعل آرش

  

  تر زِ ماه بدر در هر جلوه کردن، ماه يا

  تر اهللا حبل نهییآ زِ حبلِ اهللا هر يا

  

  اعظمِ األزهر است خِیش يفتوا ام بوسه

  تر تو دانشگاه نیریش يها تبسم يا

  

  عالَم است يآخر کجا میالمستق صراط يا

  تر گمراه نیاز ا یتو خلق  سواد زلف در

  

  »یأخ نَیفَأصلحوا ب«ماهت  يرو يا مرحبا

  تر چشم مستت از همه آگاه يا مرحبا

  

  اَست یآغوشِ تو از عقد أخوت باق عطرِ

  تر ها که خاطرخواه آن برند یزِ خاطر م یک

  

  اند و ما برادرها به جنگ آسوده ها گرگ

  تر؟ چاه نیاز ا دیخواه یچه م ها وسفی يآ

  

  پوش بسوزان زاهد دشداشه ینفت ي خرقه

  تر اکراه یرا بشکن بنوش از باده ب توبه

  

  اهللا داروخانه، است حبِ آل یهست هرچه

  تر؟ کوتاه نیکو برادر، راه از ا تیها کفش

  

  ستیاندوها که ن زانندیاز هم گر ها شاخه

  تر جانکاه نیاز ا يدرد ها شهیمرامِ ر در
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  از محمد تا محبت یعنی اسالم

10105790217 

  يمحمودآباد محمد

  

  کردند ریها که در جهل مرکب گ آن

  کردند ریرا با ستم دلگ یزندگ نیا

  

  دندیپدر فرزند ها را سر بر شیپ

  کردند ریپدر ها را چه ساده پ تازه

  

  دندیتازه د يخواب غفلت خواب ها در

  کردند ریخواب ها را با جنون تعب نیا

  

  ...و ختندیخون ر یآوردند و ه هیآ یه

  کردند ریخود تفس يأرا به ر اتیآ

  

  تنها اعتقاد ما درست است گفتند

  کردند ریچه مسلمان بود را تکف هر

  

  ...ایمسلمانان دن دیچند که شا هر

  کردند ریانتقام از فرقه ها تأخ در

  

  دل کیچند تا اکنون مسلمانان  هر

  کردند ریشستن خون برادر د در

  

  که در خبرها يامان از لحظه ا اما

  کردند ریتدب نیمسلم دیگو اخبار

  

  خواهد گفت سربازان اسالم اخبار

  کردند ریشرم فتنه را زنج دستان
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  تا پرواز در افالك رفتند... رفتند

  کردند ریتاث بیفتنه ها را سخت  نیا

  

  از جان گذشتند یعالم دلدادگ در

  کردند ریتصو یرا بخشندگ اسالم

  

  از محمد تا محبت یعنی اسالم

  کردند ریجمله را در آسمان تحر نیا

::  

  ...آمد: روز هم اخبار خواهد گفت کی

  کردند رییکه رنگ جمعه ها تغ يروز
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  حیروشن تسب يها دانه

10105840239 

  یعموم الهام

  

  مزرعه يآن سو از اَست و زمردهییپا

  رسد میشوم کالغان ن يگرصداید

  ست یکیکبوتران همه آوازشان  یوقت

  رسد میشتابان ن جغد، بیبانگ غر

  

  اند لهیقب کی همه از جا درختها نیا

  دیب سرو و اَفرا و شهیر دهیدرهم تن

  نفس باغها رهاست بهار در یوقت

  رسد میدور زمستان ن يجاده ها از

  

  شد مغرب بلند ز سمت مشرق و یصوت

  »ال تفرقوا« عطرخوش شد هوا ز پر

  گوش بسته نامحرمان مست به هرگز

  رسد میصوت خوش تالوت قرآن ن

  

  سوختند در آتش نمرود کفتارها

  روباهها نماند لهیح يبرا ییجا

  رهاستیشرزه ش که پر از یبه جنگل يآر

  رسد میشغاالن ن يپا زیلحظه ن کی

  

  هم کنار چکیپ زنبق و و اسی بو و شب

  هم قرارِ بی ،هم عاشقِ ،مجنون و واله

  باغچه يمعطّرگلها دامن بر

  رسد میپنجه طوفان ن دست خزان و

  

  ...بلند دادهایب رهیت غبار و گرد

  بلند ادهایبه دست خسته فر رقیب
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  بلند نفس بادها در خفته آواز

  رسد؟ میمسلمان ن به داد یکس ایآ

  

  میشد»ما«حیروشن تسب يدانه ها چون

  میمبتال شد عشق خدا شب به درد کی

  »ستیکناره ن چشیراه عشق که ه ست یراه«

  رسد میبه درمان ن درد عشق و ست يدرد
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  یو انسجام اسالم وحدت

10105870241 

  یکاشان زادهیرجبعل رضایعل

  

  زنده در کفن با ماست یآفتاب دل چو

  به فجر که شور برآمدن با ماست قسم

  

  دیترد بیست ا »وحدت«مشترك  ينما

  از وطن با ماست یبه حافظه مفهوم اگر

  

  قیبه شانه تفر شانیهم مباد پر ز

  شکن شکن با ماست یاهیطرفه زلف س که

  

  راه کثرت از آن سوست! مناخواه  الهیپ

  وحدت خمخانه کهن با ماست شراب

  

  ست شدن یکی »یبابل بلبله« يدوا

  خصم در سخن با ماست ،با هزار زبان که

  

  مرغانیس ریبه حنجره ما را صف خوشا

  تهمتن با ماست يقوت بازو چنانکه

  

  باد طلسم هزار رنگ نفاق شکسته

  اهرمن با ماست شیآن کجا که به جادو هر

  

  قوم کریپ يمباد ز هم پاره ها جدا

  روح واحد اسالم انجمن با ماست که
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  آیینه ها آیین 

10105680269 

  یقهفرخ یمیکر یمرتض

  

  را ها نهیک ها نهیبغض تشییع کردند در س با

  را ها نهیس ها نهیبا ک فشارند یم دالن نیسنگ

  

  است از پاي اندوه بر قلب باباي امت ردي

را ها نهیبر دست او پ! بنگر! فرزند دلبند  

  

  نیست یکیش ما ناخوشی نیست رسمِ برادرکش در

  را ها نهییاند آیین آ به آنان که سنگ مرگا

  

  دنیا يها به آنان که جغدند بر بام شب مرگا

  را ها نهیبه خاري که سازد آوار گل چ مرگا

  

  کُشان یزیدي گرم تماشا نشستند کودك

  را ها نهیشمر و بازي بوز يها ینامردم

  

  !اَلْموت! داعشاَلْموت ل! اَلْموت! صهیونل اَلْموت

  ...شُعاري صباحاً، هذا شُعاري نَهارا  هذا
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  ... یزخم يروزها

10105950272 

  اسحاق زاده منصوره

  

  برند درختان باغ را میدوش  بر

  شعله ور کنند تبرها، اجاق را تا

  

  هرزه گمان برده اند که يدستها نیا

  شوم نفاق را ي هگسترند سفر می

  

  کرده اند به افکار کورشان مسموم

  عراق را يدمشق و هوا آرامش

  

  نقشه پشت نقشه که آشوب تر کنند یه

  و پر اتفاق را یزخم يروز ها نیا

  

  رسند می ریمرده به تکف يها شهیاند

  نشانه رفته دوباره وفاق را ونیصه

  

  شیکه در اهتزاز خو ست یپرچم اسالم

  شکسته است بت افتراق را درهم

  

  روز اسم اعظم وحدت به لطف حق کی

  طمطراق را بیبهت اُ نیپاشد ا می

  

  قصه سر زند نیاز پس ا وسفیکاش  يا

  ...تلخ فراق را تیدهد حکا انیپا
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  وحدت کیلب

10104260273 

  یرصفیمحمدجواد م دیس

  

  ست یکیرهنما  ،یکیراه  ،یکی مقصد

  ست یکیمقتدا  ،یکیرسول  ،یکی قبله

  

  حق يخوف و رجا ي هجلو ست یکی یوقت

  ست یکیجاده و هم انتها  يابتدا هم

  

  محمدست يست و نور عباا هیسا نید

  ست یکیکه صاحب لوا  میهم هیهمسا

  

  صفا و مروه گذر کردن از خود است یسع

  ست یکیاگر آشنا  ستین بهیغر نجایا

  

  میشو میپژواك  ي هاگر بهان، میکوه

  ست یکیکه ما را صدا  تمیوحد کیلب

  

  فقط سمانیر نیکه چنگ زد به هم دیبا

  ست یکیخدا  يخاك پا بگذار يجا هر
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  ریتکف

10100040274 

  يریبابام دمحمدیس

  

  بود کرنگی غمبرانیپ ي هنیتوان چون س می

  دلتنگ بود یکدلی ينفس، هر جا، برا هر

  

  ها نهییبه رسم روشن آ یتوان پلک می

  از هر زنگ بود يها را زدود و عار یرگیت

  

  حاصل نشد بیاحساسات  ریدرگشود  می

  لنگ بود تیکم نیا الیخ بیبه مقصد،  تا

  

  کرد؟ ریتفرعن داشت و تکف دیبا یبه ک تا

  جنگ بود يزد و در آرزو یخودکام کوس

  

  اهل قبله کوك کرد يرا برا طانیش ساز

  هم آهنگ بود؟ سیابل یقیتم موس با

  

  ها آمده یوقت همدل... مظلوم است »قدس«

  بود» انقالب سنگ«ه فکر ب دیبا! نیمسلم
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  اتحدوا مسلمون اتحدوا

10105910277 

  سوندیع عمران

  

  ام یاحقاق مسلمان یپ در

  ام یطلب وحدت رحمان در

  ام یامت قرآن کی عاشق

  به ره حضرت حق رهنمون تا

  اتحدوا مسلمون اتحدوا

  

  میملت کیهمه  یو سن عهیش

  میسنت کیرهرو  یهمگ ما

  میامت کیو  غمبریپ عاشق

  منونؤپنجاه و دو ِ م ي هیآ

  اتحدوا مسلمون اتحدوا

  

  است يتفرقه انداز نیهم شرك

  است يوسط باز يساز بتکده

  است يدشمن و لجباز طنتیش

  العنون لعنهمی اولئک

  اتحدوا مسلمون اتحدوا

  

  اسالم به تنگ آمده نهیس

  ما گوش به زنگ آمده دشمن

  به جنگ آمده ریتکف ي هجبه

  دل امت حق غرق خون گشته

  اتحدوا مسلمون اتحدوا

  

  نید يایبه اح میبسپار سر

  نیچنگ به حبل المت ما، وحدت

  نینچنیخدا بر سر ما ا دست
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  را افال تبصرون؟ دشمنمان

  اتحدوا مسلمون اتحدوا
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  برادر، تفکّر است ستین هیتق وحدت

10106000284 

  ینیعابد محمد

  

  برادر، تفکّر است ستین هیتق وحدت

  تطور است انِیکه در جر يا شهیاند

  

  شدت جهالت اربابِ تفرقه از

  است ریبر دهانِ جهان از تح انگشت

  

  اند به حلقومِ اتّحاد دهیکش خنجر

  تحجر است کیاز  يجلوه ا ست،یفکر ن نیا

  

  خداست دل مِیحر :تیاهلِ ب گفتند

  خداست که غرقِ تنفّر است؟ ي هخان نیا

  

  زنند میضربه  نیبه د شهیهم نینامِ د با

  پر است نیدلِ مؤمن ،گروه نیدست ا زا

  

  زنند می عهیدم از ش سیپوند انگل با

  تمسخر است یکه نوع عهیحرف ش ستین نیا

  

  نیدلش نسوخته هرگز به حال د دشمن

  تدبر است ياگر که سوخته جا حاال

  

  امر یکه امر کرده به وحدت ول حاال

  ها تکبر است يفتنه گر لِیدل تنها

  

  حرف هم بس است کیکس و  کیخانه هست  در

  بارِ آخر است که کارم تذکّر است نیا
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  )زودیاپ ي هدیقص(دیسطر خون چک نیسر ا از

10100590285 

  نژاد دیسع سجاد

  

  آور است هیگر یبس دهیقص نیا حیتشر

  بدتر است شهینفاق و تفرقه از ت زخم

  

  که هرچه هست میدل چه بگو يفتنه ها از

  سر نفس ابتر است ریز شهیشک هم بی

  

  رسد مین انیبه پا عهیش يها هیگر خون

  خون شناور است خنجر در عهیش يایدن

  

  سست يها شهیپشت کرده به اند ستیعمر

  تناور است ینخل جینتا مذهب از نیا

  

  عشق است در جهان یتجل یعل نام

  »نامکرر است يشنو میز هر زبان که ا«

::  

  .نقطه گفتند

  دیسطر خون چک نیسر ا از

  سر است بیقتلگاه پر از جسم  گودال

  

  د؟یده میدشمنان جواب خدا را چه  يا

  ما نابرابر است عتیجنگ در شر نیا

  

  قوم جهل را نیکند ا می نهیبه ک دعوت

  منبر است يکه باال اوهیدهان  صدها

  

  وزد میفتنه  يگذر میهرطرف که  از

  رفته به سوراخ سنگر است ریناگز حق
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  شود می نهیشهر پر از ک يهوا دارد

  است که هشدار آخر! به هوش نیمسلم يا

::  

  ستم را فشرده است ظلم و يگلو یدست

  علمدار لشکر است ادگاریدست  نیا

  

  زند میسکوت کرده و حق حرف  باطل

  انسان برتر است ي هنشان دهند »يتقو«

  

  میاوریب از دلتان در دیده فرصت

  ما بس مکدر است ییوفا بی خِیتار

  

  میدوباره دست خدا را علَم کن دیبا

  کار بهتر است نیمبدأ ا يبرا رانیا

  

  خدا ي هخان ،دل ي هطواف خان: مقصد

  در حرم امن داور است شهیهم وحدت
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  یتعال بسمه

10103910295 

  انیغفار بایشک

  

  در حج یو سن عهیش ،طوافند همه به

  در حج یو سن عهیش مِد ،ِ اَهللا ذکر

  

  بالد میو بر بال و پرش  ردیگ می اوج

  در حج یو سن عهیکلمه ش کی نیهم با

  

  ییمالئک به خوشامدگو زندیبر گل

  در حج یو سن عهیبه دم در قدم ِ ش دم

  

  حاال تیمولود وال ي هآن خان کعبه

  در حج یو سن عهیالحرم ِ ش تیب شده

  

  االول عیسبزتر از ماه رب يگنبد

  در حج یو سن عهیدفع نقم ِ ش شده

  

  - قامتشان ّ باطل به تن ِ تفرقه قد خط

  در حج یو سن عهیکشد با قلم ِ ش می

  

  یواحد همگ ي هقبل کیسجودند به  در

  در حج یو سن عهیهم قسم ِ ش نشانید

  

  نیتازه شود مهر اخوت که چن جوهرش

  در حج یو سن عهیشود هم و غم ِ ش کم

  

  گردد می یبه دنبال کس دیتوح دست

  در حج یو سن عهیعلم ِ ش ردیبگ تا
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  عشق ي هحیرا

10106050299 

  یفردوس دیفر

  

  هر که بخواهد به شفاعت برسد ینب از

  برسد امتیق يشاد به فردا یدل با

  

  ها دم بزند نهیآ یکدلیاز  دیبا

  خواست به مقصود نبوت برسد یکس هر

  

  لحظه وضو سازد و از خانه رود نیا دیبا

  خواسته باشد به جماعت برسد یکس هر

  

  هر که مسلمان باشد نیقیاست و  نید اصل

  از تفرقه اکنون به رفاقت برسد دیبا

  

  مانشیاز هر که به جز امت هم پ دیبا

  لحظه به اعالم برائت برسد نیهم در

  

  بر هم زدیعمر بر آن بوده بر کی خصم

  کجا آمده اسالم به قدرت برسد هر

  

  گردان يشده باز استیکه س یجهان در

  عشق به امت برسد ي هحیرا یکاشک

  

  که پر از احساس است یدر باغ اله کاش

  عطر محبت برسد يبرو شیکجا هر

  

  ست شهیر کیبه خدا  عهیو ش یسن شهیر

  به نوبت برسد بیتقر ي هویم یکاشک
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  عمر کیمسلمان  ستیما گفت که با ریپ

  وحدت باشد تا به سعادت برسد اهل
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  و قرآن یاسالم وحدت

10106060300 

  یبروجن یغالم میسل

  

  هر چه راه سنگالخ اگرچه گشته رو به رو به

  بحر، جو به جو يرود به سو میکه آب  نیبب

  

  او بلرزد از هراس سنگ يکه پا نیا بدون

  کشد دوباره دست جستجو میخاك  يرو به

  

  رود قدم قدم میفرشِ خاك،  يکه رو چنان

  پو به پوتارها به تارها و  ست زده گره

  

  از وجود او شدند ياریها که آب شهیر چه

  سبزه ها که در رهش گرفته اند رنگ و بو چه

  

  است باز یکران آب بی يآب، سو نگاه

  و هو يرود رود بر لبش نشسته است ها که

  

  منع سنگ و صخره ها نکرده است اعتنا به

  او شرفتیاتحاد قطره هاست راز پ که

  

  وحدت است مقصد تمام ذره ها کمال

  ؟!آن که بشنود به جان کالم وحده کجاست

  

  !دیجدا شد نیاز ا شیعقل، پ زیت غیبه ت اگر

  »ال تَفَرَّقوا«عشق و  سمانیچنگ ر دیزن

  

  دیحق به ما رسد، ندا رس يکه بو نیا يبرا

  »...فتفشلوا، ال تنازعوا و«... ما نیدر زم که
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  ما به هم يتا که دست ها دهیآن رس زمان

  و رو ریظلم، ز يگردد و کُند بنا دهیتن

  

  ما يست بند پا هها شد که اختالف اگر

  »...اصلحوا و «... بند را دیمهر بگسل غیت به

  

  !هان د؟یبه نهروان رس نینه اختالف د مگر

  به نام ما شد و به کام هر عدو یدودستگ

  

  دیآنچه از سپاه و اسب را فراهم آورد هر

  خو زهیدشمن ست »...تُرهبونَ«اتحاد،  به

  

  زمان ییشوایو پ نیارث بردن از زم که

  بگو »مدد یعل ای«! دست اتحاد ماست به
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  مسلمانان عشق

10106080308 

  شهاب یصارم محمد

  

  سعادت داشتند دیگمان آن ها که ام بی

  دل خود روز و شب شوق شهادت داشتند در

  

  آکنده بود و مومنان یما از عاشق نید

  عمر همت داشتند کی یهمدل ریمس در

  

  بندگان یداشت وقت یچه فرق یو سن عهیش

  محبت داشتند گریکدیبودند و به  اری

  

  چقدر یمانیا يبرادرها و خواهرها نیا

  مهر فرصت داشتند يعاشق ها برا مثل

  

  آمد چقدر میعشق  میدعاهاشان نس از

  استجابت داشتند دیاز ما ام شتریب

  

  و باز دندید میرا قله  نید شیجهان خو در

  شک شهامت داشتند بی یعاشق ریمس در

  

  شستند دست از اختالف می ریمصاف غ در

  که به قدر عشق حکمت داشتند یمومنان

  

  عاشقان نیدورانشان ا یگذار از سخت در

  داشتند استیداشتند و هم س انتید هم

  

  جهان ياسالم هر جا ي هنغم دیبپچ تا

  داشتند تینها بی لیعشاق م امت
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  میروزها از جان و دل عاشق شو نیما ا کاش

  عشق آن مسلمانان که وحدت داشتند مثل
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  ...يخورده ا یکوف يخرما

10100050310 

  ینیحاج حس رضا

  

  يبردار واریخشت از د نیکه چند یوقت

  يخودت آوار بردار يکه از رو دیبا

  

  ؟!يدربار خیش... یفروش میخودت را  نید

  ياز رونق بازار بردار یشهرت تا

  

  که یمثل کاله... یاز خودت هم باخت تو

  ...يسرت، هر بار بردار يبار بگذار هر

  

  هک شد میکاش  يا...  يخورده ا یکوف يخرما

  يتمار بردار ثمیدانه هم از م کی

  

  ستاتو پوچ  زیتلخِ تفرقه انگ افکار

  يافکار بردار نیشود که دست از ا می یک

...  

  ییمایکوه پ کیکوه و تو  هیشب ایدن

  يفقط فرمان فرماندار بردار دیبا

  

  يقدم بگذار، بگذار دیگو میجا که  هر

  يقدم بردار، بردار دیگو میجا که  هر

  

  زیبر گردنت آو یطوق مهر بندگ ای

  يطناب دار بردار یستیبا نکهیا ای
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  دیجماعت توح هال

10102110319 

  يتاج محمد دیسع

  

  گمراه يشوند به صد فتنه لحظه ا مین

  شوند امت اگر معتصم به حبل اهللا

  

  وحدت ما هست وحشت آورتر يندا

  سپاه لیدشمنمان از سالح و خ يبرا

  

  است یکدلیرفتن ما شاهراه  ریمس

  جاده مانده اند به راه نیچه چشم ها که بر ا

  

   »تو«و  »من«نبودن  »ما« نیکند ا میچه  نیبب

  1!اهیکند اسالمِ با نقاب س میچه  نیبب

  

  ریفتنه و تکف غیاند به کف ت گرفته

  برند از اسالم، سر؛ بدون گناه میکه 

  

  !هابرادر یاهل نا نهمهیاز ا امان

  !ناآگاه يهمه دلسوزها نیامان از ا

  

  کوبد آنکه با هر باد میطبل تفرقه  به

  سبک چو ارزن و کاه ل،یشده ما یبه جانب

::  

  ها اهویه نیغوغا، در ا نهمهیا انیم

  :رسد ناگاه میاست  2»ستوده« يصدا صدا

  

                                                   

 و داعش یستیترور ياشاره به گروهک ها: اهیاسالم با نقاب س .1

  )و آله و سلم هیصلوات اهللا عل(نام حضرت محمد : ستوده .2
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  است یوقت همدل! دیجماعت توح هال

  ...که پشت ابرِ زمان تا ابد نماند ماه

  

  است کیصبح سعادت چقدر نزد طلوع

 اهللابه عزت و شرف الاله اال 
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  2وحدت  شعر

10102150322 

  یشعبان زهرا

  

  و محکم با هم اند کدستیو  وستهیابد پ تا

  و هردم با هم اند رندیها پابند زنج حلقه

  

  یباور کن یعاشق ریدر مس دیبا گاه

  با هم اند ،هم بی تا کاروان هرچند کاروان

  

  پشت هم، از هم جدا افتاده اند يعمر گرچه

  الحجه و ماه محرم با هم اند يذ نیاز ا بعد

  

  ستندیدگر چون نابرادر ن یو سن عهیش

  و غم با هم اند يشاد يدر لحظه ها نیاز ا بعد

  

  است یکی غمبریو پ نیدو مذهب را کتاب و د نیا

  دو مذهب تا ابد همراه و همدم با هم اند نیا

  

  دهند میدوستان دست رفاقت  يرو شیپ

  عمر محرم با هم اند کیدشمنان  يروبرو

  

  فراز بام هاست اهللا اکبر بر پرچم

  پرچم مسلمانان عالم با هم اند نیا ریز
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  جماعت

10105890327 

  صرافان قاسم

  

  خواهد یاست طاعت را نم نیعادتش ا طانیش و

  خواهد یترك عادت را نم یاست او و حت لجوج

  

  ها خودخواه و مغرور است، پس در قلب آدم خودش

  خواهد  یوحدت را نم انیآن بن یعنی تواضع،

  

  که در جمع است ییرویچه ن داند یهم خوب م خودش

  خواهد یرکعت نماز با جماعت را نم کی که

  

  با هم بودن ما را تابند یبرنم نیاطیش

  خواهد یرا نم رفاقت یب انیهم راه خدا

  

  »تفرقه انداز و بر مردم حکومت کن« يصدا

  خواهد یرا نم استیبا س نیاست که د یآن حلق از

  

  حضرت محبوب: دیاهللا آمد تا بگو بیحب

  خواهد یرا نم محبت یب نید ،یهمدل بی دعا

  

  يریتکف يبود آ نیللعالم ۀٌرحم محمد

  خواهد؟ یپس قلب تو سنگ است، رحمت را نم چرا

  

  رخآ میرذگب قیبا چشم اغماض از خال یکم

  دهاوخ یمن ار تواضق مه ام زا تسا یضاق ادخ
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  الیسال خ هزار

10101340329 

  فر ياریبخت رضایعل

  

  الیخو سال سراسر در آرزو  هزار

  سال گذشته، کجاست آن آمال؟ هزار

  

  وصال با من بود دیسال ام هزار

  وصال میا دهیسال گذشت و ند هزار

  

  میو تو عمر پس از عمر در کنار هم من

  خداست ماالمال يقلبمان ز وال که

  

  میروح کیو تو شور و شعور و توان  من

  احوال نیبا وجود ا یول »میبرادر«

  

  گذشت به ما سخت، سرد، حزن آلود یشب

  که از غم آن قرص ماه گشت هالل یشب

  

  ما ي هانیبه ما، رفت از م» رئوف« یکس

  آه از آن سال... »نایعل صیحر« یکس

  

  ...آمد  میبه گوش  طانیش ي هخند يصدا

  ...شغال  يروباه و زوزه ها ي هلیباز ح و

  

  ...دست من و تو ز هم جدا شده بود.. .آه و

  محبت گرفت راه زوال يها شراره

  

  بار نیپس چرا ا میشناس» قدر«و تو  من

  غرور، طعنه، جدال؟ ،ییجدا» ماه هزار«

  



103 

  ماه گذشت و هزار سال گذشت هزار

  منوال نیعمر هدر رفت بر هم هزار

  

  از هم هزار سال بس است يدلخور يبرا

  جنجال نیبس است ا زم،یاست شعله و ه بس

  

  باز دست به دست مییکه راه بپو ایب

  باز بال به بال مییکه پر بگشا ایب

  

  میبرگرد شیدوباره به اعقاب خو ایب

  کمال يرو به سو میریکه اوج بگ ایب
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  ...میا رهیدا مرکز

10102050324 

  يغفار محمد

  

  شک یاهیشب تار و س نرسد

  نیقیمحض و به نور  يدیبه سپ

  يسر رهیتب خ ياثر نکند

  نیپرده نش یِبه نجابت و پاک

  

  جانیکه به دست خود از ه نکند

  میهمه غرق تالطم و غم بشو

  ها حادثه یِخالف تمام به

  ...نیبگذر ز هر آن که چنان و چن

  

  ها که گسسته شود مراوده چه

  که شکسته شود ها نهیو چه آ

  هاست که دچار به تفرقه یکس که

  نید یِبه تعال ینرسد قدم

  

  و تو شده ما ز تمام جهان من

   طواف و به وقت اذانهمه گرم 

  مان  ي دله قبلهکیصف  کی شده

  نیما شده کعبه نگ ي که به حلقه

  

  میا و تو اگر امت واحده من

  میا ز چه منفعل و به مشاهده

  میا از اول، مرد مجاهده که

  نیشده دشمنمان به کم! نیمنش

  

  میا رهیمرکز دا ي نقطه همه

  میا دو حنجره يرسا يو صدا
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  میا کتاب قطور ز خاطره و

  1»نیو بب ایو بخوان، که ب ایکه ب«

  

  

  

                                                   

 انیصفار نیاز محمد حس یوام .1
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  یوحدت اسالم ي هشد شیرایو

10106130352 

  قتیحق زهرا

  

  میو تو مثل شاپرك هست من

  میگرد میبه دنبال نور  یه

  ینوران يسرچشمه ها یِپ

  میگرد میدور  يافق ها در

  

  هرروز یبندگ يایدر غرق

  ساحل را میکن میو جو  جست

  هفده بار میکن میمد  و جزر

  دست او دل را میسپار می

  

  کشد ما را میدوست  ي هجذب

  را ایکه ما، بلکه کل دن نه

  یدر پ یطواف پ يهوا به

  الدهناخشک  يصحرا يسو

  

  معتصم به حبل اهللا یهمگ

  میریگ میرا به چنگ  سمانیر

  را طانیش دیپل يها خدعه

  میریگ میطوفان سنگ  ریز

  

  باد اما ریها در مس شاخه

  خاك پابرجاست ریها ز شهیر

  ما هستند اتیها فرع شاخه

  ما درخت وحدت ماست ي هیپا
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  و تفرقه دشمنان یاسالم وحدت

10106060334 

  یبروجن یغالم میسل

  

  میدیتاب دیاز مشرق توح دواریخورش

  میدیجهان نقش خدا د نیا يذره ها در

  

  میچشم وا کرد یحق تعال يها هیآ بر

  میدیعشق نشن ياز صدا ریغ يگوشه ا هر

  

  ست؟ینقض وحدت ما چ ،است دیکه توح مقصد

  میدیگمان برعکس برچ بیسفر را  بار

  

  اما میپرچم مسلمان گشته ا کی ریز در

  میدیهم در فکر تهد يرو در رو امروز

  

  میبه ننگ دشمنان شرع تن داد یعنی

  میدیپوش شیلباس تفرقه بر خو یوقت

  

  دارم نیقیباشد  نمانیب ینزاع یوقت

  میدیجام زهر نوش شیخو يدست ها با

  

  سال يمحقق چون نشد ما سال ها وحدت

  میدیهم هر روز ترس شیخو يها هیسا از

  

  استیجمع قطره ها در میعمر دانست کی

  میدیخواب شیخو يبه جا ییبه تنها اما

  

  میبها کرد بیبهانه  بیقطره ها را  ما

  میدیرا فقط د ایو در مینگر بود یکل

  



108 

  معطّر میشم

10106140337 

  زاده يمهد يمهد

  

  برادر اوریعشق و باور ب یکم

  برادر اوریکفر را در ب لج

  

  خار و خسان رسم ما را بفهمان به

  برادر اوریدر ب نیاز آست گل

  

  قرآن نیاز خم عطر آگ شراب

  برادر اوریمکرّر ب ،یاپیپ

  

  را نیفخر زم يباینام ز بخوان

  برادر اوریمعطّر ب یمیشم

  

  رسم اخوت به رسم محمد به

  برادر اوریبرادر ب برابم

  

  که بدخواه امت يروز دیام به

  برادر اوریمکدر ب بماند
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  رنگارنگ خطوط

10106170338 

  یابوتراب نیمحمدحس

  

رنگارنگ آمدند با لبخند خطوط  

  وندیپ یتا به هم زن ،تو ي هدور نقط به

  

  نیزم يقرنها کیتار ي هصفح يرو به

  آوردند دیهمه با هم پد يا ستاره

  

  يدیشد به خورش لیکم کم تبد ستاره

  کرد خداوند از تو شد خرسند نگاه

  

  ياُمتت پس از چند دیخورش چنانکه

  !به آسمان افکند هیشد و سا بزرگتر

  

  تا منحرف شوند خطوط طانیش دیرس

  با ترفند بیتو بماند غر ي هنقط و

  

  ينور ،يمعطر ،ينشد، که تو سبز یول

  شما دل کند؟ ي هشود از نقط می چطور

  

  »اشهد ان ال اله اال اله« شراب

  نمود به دست تو برده را از بند رها

  

  سرمست ،»اَشهد اَن محمداً«دور  به

  چرخند میهنوز  یبا هر رنگ خطوط
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  بدون نام؟؟؟

10106140343 

  زاده يمهد يمهد

  

  غم گذر کن برادر، شب را سحر کن برادر از

  هم، ما را خبر کن برادر یاگر خواست ياری

  

  تینها بیو از راه وحدت، تا مقصد  زیبرخ

  ها، با ما سفر کن برادر یهمدل أمبد از

  

  کن یزندگ ي هرا، سرلوح یهمبستگ مانیپ

  را معتبر کن برادر یمهربان ي همنظوم

  

  میندارد کجا یفرق ،ییندارد کجا یفرق

  او که بدخواه ماهاست، از او حذر کن برادر از

  

  است نیحبل المت ياست، معنا نیقینشان  وحدت

  است، با دوست سر کن برادر نیاحمد هم نییآ
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  اهللا النور بسم

10102960345 

  يقنبر رضایعل

  

  دهیسپ دیبه ام کیاز شب تار يا

  دهیکش دیخورش ةشب چهر ۀصفح بر

  

  !حضرت اسالم! راز زمان در دلِ تو يا

  دهیدر تو تن نیخلق زم ۀفلسف يا

  

  باش یکیشده امروز  شانیجمع پر يا

  !دهیکثرت مجموع به وحدت نرس يا

  

  اصل و نسب شکل گرفته بی ۀشاخ صد

  دهیتپ وهیکه به هر ش یخترقلب د از

  

  ستیعجب ن از وسط باغ گذشته است و رود

  دهیکه تک ینباشد به درخت دیام

  

  یو سن عهیش نیهم میدیند انگار

  دهیرقه دفت نیاز ا دهیقدر بال د هر

  

  دیچیپ عهیتو و من شا انیبار م صد

  ؟!دهیکه گفته؟ که شن میبار نگفت کی

  

  جدا از م،یدست به دست همه داد ما

  دهیدست کش نیقوم که از حبل مت آن

  

  ...دور »من«و  »تو«به آن روز که خصم از  دیام

  دهیگوشه خز کیرفته به  »ما«وحشت  از
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  آن دم هیبه آن روز به آن ثان دیام

  دهیبر دیلحظه که از تفرقه ام آن

::  

  ...برسان ساغر ما را! عالم یناج يا

  !دهینپر ایما از سر دن یِمست تا
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  وحدت يها در

10105370127 

  زاده يسجاد میدابراهیس

  

  میدار ،که قرآن میفخر جهان ما

  میدار مانیهاش ا هیبر تک تک آ

  يوحدت است قرآن آر ي هنیگنج

  میگنج فراوان دار ،آن بربا چنگ 

::  

  ستومن و ت يثقل گرانبها برا دو

  ستوت من و يخدا تیمنشور هدا

  تابان دو در نیا یتو سن عه،یش من

  ستومن و ت يتا کوثر نور رهنما

::  

  میسرمست یهمگ ،وحدت ي هباد از

  میو صادق بست یدل بر خم مصطف

  زیعز الدیدو م نیا منیبه  امروز

  میهست ییدر راه خدا همه وال

::  

  است یانقالب ما قرآن ي هزیانگ

  است یاهداف بلند راه ما انسان

  گفت امام نیآن چن يرمز بقا در

  ست یمانیوحدت ا ،آن راز بزرگ

::  

  اصل است یو حکومت اله اسالم

  راه نجات نسل اندر نسل است نیا

  همه را ردیکه پرتواش بگ دیام

  فصل است نیکه چراغ روشن ا،وحدت
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  ست؟یحجت بر وحدت ن یصبر عل نیا

10105600201 

  این یکاظم محمد

  

  ست؟یهمه امت ن »اشجع«مگر  دریح

  ست؟ین رتیغ ي هنیمگر آ نکهیا ای

  خون جگر خورد و لب از لب نگشود یه

  ست؟یحجت بر وحدت ن یصبر عل نیا
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  یوحدت اسالم عوامل

10100900233 

  گلبو حسن

  

  عادل يو قرآن و خدا غمبریپ

  صف وحدت ما را کامل سازند

  وحدت جهان اسالم ي هیسا در

  حق بر باطل يروزیشده پ نیتضم
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   هاهللا مع الجماعدی

10100900278 

  گلبو حسن

  

  شانیپر سویچون گ میهست چرا

  زانیما از هم گر میباش چرا

  میواحد بگرد دیبا هم  ایب

  زدانیباشد با جماعت دست  که
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  و ال تفرقوا عایبحبل اهللا جم ااعتصمو و

10100900242 

  گلبو حسن

  

  میشو ادیحنجره فر کیکه  میخواه

  میشو دادیظلم و ب هیعل ادیفر

  میاو چنگ زن سمانیکه به ر دیبا

  میاز قفس تفرقه آزاد شو تا
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  بدون نام؟؟؟

10100430237 

  یبهرام حسن

  

  میگنبد افالک يکه رو میابر

  میروشن، پاک هاي چشمه يِجار چون

  و دلمان سخت گره خورده به هم جان

  میخاک کیدو گل، شکفته در  مانند
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  علی منادي وحدت باش مانند

10101350248 

  یمیرح وسفی

  

  :فرمایند می) ع(امام علی 

 رَصأَح لَملٌ فَاعجر سالنَّاسِ[لَی  [ دمحۀِ مۀِ أُماعملَى جی ) ص(عتَغنِّی أَبا مهت   .بِذَلک حسنَ الثَّوابِ و کَرَم الْمآبِو أُلْفَ

  .اى را خواهانم  تر نیست، من در این کار پاداش نیکو و عاقبت شایسته از من حریص) ص(آگاه باش، احدى به وحدت و الفت امت محمد 

  78نهج البالغه، خطبه

  

  در حق طلبی همیشه با عزت باش

  همواره براي دین خود زینت باش

  !مانند علی! صبر مانند امام

  اي دوست بیا منادي وحدت باش

::  

  خورشید سعادت و یقین است علی

  خیبر شکن و ناجی دین است علی

  هرگز نشود نور حقیقت خاموش

  است علی» تمام مسلمین«محبوب 

::  

  در دین خدا راه ندارد تزویر

  اسالم ببین چگونه شد عالمگیر

  گردي؟ کجا می! راه حق ي هاي تشن

  حدت است همواره غدیرو ي هسرچشم

::  

  هر کس که توال و تبرا دارد

  ها نگاه بینا دارد در واقعه

  »شیعه کشی«وقتی که نتیجه اش شود 

  دگر چه معنا دارد؟» لعن علنی«

::  

  دیدید چگونه دشمن تکفیري

  از کشتن مسلمین ندارد سیري
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  معناست  بیدر وقت مبارزه دگر 

  !در خطّ خودي منازعه، درگیري

::  

  ر ببین دوباره ناکامی رادر مص

  را  سرانجامی گري و بی سرکوب

  خواست اختالف دشمن می ي هبا حرب

  خاموشیِ بیداري اسالمی را

::  

  خواهی دلت از غم نشود ماالمال؟

  خواهی نشود حقیقت آیا پامال؟

  در وقت بیان حق، سخن باید گفت

  !عقالنیت و استدالل ي هبا لهج


