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Ð      ار شگف�ت �پ�ی

لََعْمُرَك ِإنَُّهْم لَِفي َسْكَرِتِهْم َيْعَمُهوَن)۱(
» حجر / 7۲«

افسانه سازی و هراس افکنی هزار ساله ی غرب علیه اسالم و نّیر اعظم سپهر هستی،حضرت محّمد 
بن عبداهلل »,« و حوادث اخیر فرانس��ه و حاشیه های زشت و موهن آن، كه در نوع خود اهانت به 
همه ی پیامبران بود؛ خش��م و نفرت مردم جهان را برانگیخت. مردم غیور كش��ور ما نیز آتشین تر از 

سایر ملل مسلمان، در راه پیمایی های گسترده و پرشور؛ خشم و نفرت خود را اعالم نمودند. 
همچنین دانش آموزان مجتمع غیردولتی ابوذر)۲(، در پاس��خ به ندای رهبر معظم انقالب اس��المی، 
حض��رت آیت اهلل العظمی خامنه ای – مّد ظل��ه العالی –  تصمیم گرفتند، هریك بروفق ذوق و حّد 

۱ - به زندگی تو سوگند، آنان در مستی غفلت خویش سر نهاده اند.
۲ - مجتمع غیردولتی ابوذر تبریز در سال ۱۳68 تاسیس گردیده و در مقطع دبیرستان فعالیت می نماید.
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وسع و سلیقه ی خویش؛ جمله ای در ثنای نّبی مکرم اسالم، و وظایف جوانان مسلمان نسبت به آن 
حضرت بنویس��ند، و آن دل نوشته ها در دفتری تدوین و به آستان مقّدس بزرگترین هدیه ی خداوند 

و شیفتگانش تقدیم گردد. 
مگر بویی از عشق، مستت كند

طلبکار عهد الستت، كند
به پای طلب،ره بدانجا بری
وزآنجا به بال محّبت پری

مپندار سعدی كه راه وفا
توان رفت جز در پی مصطفی

به فضل پروردگار آن میثاق بس��یار زود جامه ی عمل پوش��ید و تمام دانش آموزان، با ذوق و شوقی 
تحس��ین برانگیز و با جمالتی عاش��قانه و دلکش به صحنه آمدند و این دفتر را به شکل و محتوایی 

كه مالحظه می فرمایید،آراستند. 
الزم به ذكر است كه: دستمایه ی این جوانان عزیز در نوشتن جمالت مذكور، كتاب ها و منابع مملو از 
اّدله و براهین عقلی و نقلی و كشفی نیست. بلکه اشتیاقی قلبی و فطری است، كه همه ی مسلمانان 
بی نیاز از منابع غنی اس��الم؛ به ش��یوهای فرا تاریخی آن را در جان و دل خود، احساس می كنند، و 
در مق��ام ض��رورت، در صمیمانه ترین و خالصانه ترین الفاظ و كلمات و در ناب ترین عبارات بر زبان و 
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قلم جاری می نمایند. 
در واقع ما با تکیه بر اُنس و الفت بی بدیل معلّم و شاگردی، در فضایی سرشار ازشور و عشق؛ رخنه 
ای به ژرفای دل این عزیزان كردیم. آن عاشقان شیدا نیز به دور از هرگونه تکلّف و تعارف و عبارت 
پردازی ناب ترین احساس خود را با ما، در میان گذاشتند. چرا كه شیرازه ی دفتر عشق را با » يُحّبهم 
و يُحّبونه « )مائده/54( بسته اند. و عاشق هر چه گوید از عشق گوید و هرچه شنود از عشق شنود. 

نکته ی دیگری كه در این مقام تذكر آن ضروری می نماید، این اس��ت كه مقصود ما از تدوین این 
مجموع��ه ارائه ی منتخبی از آث��ار فاخر دانش آموزان نبود. بل هدف این ب��ود كه بار عامی بدهیم، 
و كس��ی را از خ��وان كریمان��ه ی آن مایه ی رحمت هر دو عالم محروم نکنی��م؛ تا هركس به مقدار 

اخالصمندی خود منتفع شود و خوشبختانه: 
» یوسفی جستم لطیف و سیم تن                     یوسفستانی بدیدم در تو من «

راس��ت این اس��ت كه زبان و قلم قاصر ما را توان ستایش آن س��توده ی خداوند حکیم نیست. لکن 
در برابر ابولهب های این زمان غیرت دینی به دم فروبس��تن، رخصت نمی دهدكه رس��ول اهلل»,« 
فرموده است:»َمن اَحَبّ َقومًا ُحِشَر َمَعُهم َو َمن اَحَبّ َعَمَل َقوٍمُاشِرَك ِفی َعَمِلهم )۱(« بدین سان: 

دین و مذهب بِر ما، عشق رخ دلبر ماست           پیش اصحاب نظر، دین مصحح این است 

۱ - هركس گروهی را دوس��ت بدارد، با آنان محش��ور می ش��ود،و هركس عمل گروهی را دوست داشته باشد، در آن كار با آنها 
شریك است. 
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 دیگرآنکه لطف و كرم آن رس��ول رحمت،ما بی مایگان را جرئت و امید می بخش��د كه در حّد ش��أن 
و مرتبه ی خویش؛ و نه در خور ش��أن و ش��کوه آن مبداء فصاحت و بالغت، به س��تایش و ثنای آن 

لطیفه ی آسمان ها و زمین ومثل اعالی زیبایی های بشری همت گماریم.
عالوه كنم كه؛ معلمان عزیز زبان و ادب فارس��ی، آقایان غالمرضا آبشار و محّمد اجتماعی جمالت 
دانش آم��وزان را با اندكی دخ��ل و تصرف ویرایش كرده اند. این بنده نی��ز به هر صفحه ی آن چند 
مصرعی از مدح و منقبت عاش��قانه ی ش��اعران گرانقدر پارسی گوی، برگزیده ام و ناخنکی به برخی 

عبارات حضرات زده ام. 
در لحظاتی كه این مقدمه را می نوشتم؛ هنرمند گرانمایه، جناب داوود نیکنام، با پیامکی ُپرمهر احوال 

پرسی فرمود. ره آورد آن مهرگستری نیز طرح و خّط زیبای روی جلد این كتاب شد.  
امید اس��ت این عرض ارادت و اخالص مورد عنایت خداوند متعال و قبول پیشگاه نّبی اعظم »,« 

واقع گردد و بانیان و مباشران این دفتر را ذخیره ای برای روز جزا باشد. 

و سالم به همه ی عاشقان پاكباز احمد
محّمد زارعپور
بهمن ماه ۱۳۹۳
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محمدرضا احمرنژاد  

صبح سعادت دمید، یاد صبوحی به خیر 
صومعه بر باد رفت، ُدور بیفتاد دیر 

خواجه ی عالم نهاد؛ تاج رسالت به سر 
عرصه ی گیتی گرفت از قدمش زیب و فر 

» ُمفتَِقر «   

ثن�ای پیامبر:  بو صیری می فرماید: فض��ل و جاه مصطفی »,«  
حّدی ندارد در كمال.

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: پی��روی از پیامبر اعظم »,«، و 
عمل به تعالیمش؛ بهترین دفاع از آن حضرت است.  

محمد
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آیدین احمدی مهر 

ای میر اَُمم، امیر لوالک 
وی فخر بشر، نبی اكرم 
ای اشرف بندگاِن یزدان 
وی سرور سروراِن عالم 

» امینیان «  

ثنای پیامبر:  حضرت محّمد بن عبد اهلل »,«؛ با آرامی و وقار راه 
می رفت. هر كه را می دید مبادرت به س��الم می كرد. كس��ی در سالم 
دادن بر او س��بقت نگرفت. سکوتی طوالنی داش��ت. تا احساس نیاز 
نمی كرد لب به سخن نمی گشود. نشست و برخاستش همراه با ذكر 

نام خدا بود. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: پای بند دین و آراس��ته به غیرت 
دینی باشیم. از مقدسات اسالم مراقبت كنیم و نگذاریم كسی به آنها 

اهانت  كند. همواره مطیع امر و نهی خدا و پیامبرش باشیم.  
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نبی

هادی اختیاری

ای نام تو زنده تا قیامت 
وی دین تو تا به حشر محکم 

ای تاج پیمبری به فرقت 
وی » نصرِمن اللهیت « پرچم 

» امینیان «   

ثنای پیامبر: مگر ثنای نبی اكرم »,« دریای بی كرانه ای نیست 
كه؛ غواصان از پیمودنش ناتوانند؟ اگر پاس��خ این س��ئوال مثبت باشد 
كه قطعًا مثبت است، ما را چه رسد كه در وصفش داد سخن دهیم. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: جمال جمیل پیامبر اعظم »,« 
قدرت جذب همه ی مش��تاقان زیبایی ها را دارد. فقط كافی است كه: 
ابره��ای ابهام و توّهم كنار برود، و آفتاب جهان آرای جمالش، نمایان 

شود. 
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علیرضا ارمغاندل

ای آیت قرآن شده، بر قلب تو نازل 
بر قدر تو خالق جهان، شاهد عادل 
ما را شرف وعّزتو ایمان ز توحاصل

ای بر بشر و جّن و ملك، میر قبایل 
كس را نشود این شرف و مجد، میّسر

»حمیدی سبزواری«

ثنای پیامبر: رس��ول اكرم »,« آراسته به فضایل انسانی و صفات 
پس��ندیده ی انس��انی در عالی ترین مرتبه است. خداوند ایشان را نیکو 
تربیت كرد، و به معجزات باهر و كرامات بّین مؤّید داشت. تا با پیروی 

از آن حضرت راه رستگاری بپیمائیم. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: پیروی از رسول اهلل، و دفاع جانانه 
از حریم مقّدس آن حضرت، وظیفه ی دینی همه ی مس��لمانان جهان 

است. 
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 پویا اسداللهی

خطاب یا حبیبی احدش در عرش فرموده 
گهی لوالک فرماید، گهی صادر، گهی مصدر 

ز روی موی او نوری پدید آورد در عالم 
یکی را نّیر اكبر ستوده، دیگری اصغر 

» مذنب« 

ثن�ای پیامبر: بعثت رس��ول اهلل»,« و مجاهدت آن حضرت برای 
نشر معارف اسالمی نقطه ی عطف تاریخ بشری است. 

وظیف�ه ی ما نس�بت به پیامبر: وظیفه ی م��ا؛ دفاع از نبی اعظم 
»,«، و معرفی آن حضرت به مردم جهان است.  

احمد
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حامد اسدزاده

مقصود از آفرینش و، منظور از وجود 
خیرالبشر محّمد محمود، مصطفا 

افالک خلق شد، به طفیِل وجود او
لوالک هست صدق كالم مرا  گوا

»همای شیرازی«   

ثنای پیامبر: حضرت محّم��د مصطفی »,«، مثل اعالی همه ی 
زیبایی های انسان است. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: رس��ول اهلل را اسوه و الگوی خود 
ق��رار دهیم، و همه ی مه��ر و محّبتمان را نث��اِر  اهل بیت عصمت و 

طهارت»[« كنیم. 
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محمدرضا  اسفندیاری

ما را چراغ دیده، خیال محمد »,« است 
خّرم دلی كه مست وصال محمد »,« است 

معراج قدر بین كه در اوج هوای عرش
پرواز جبرئیل به بال محمد »,« است 

» اهلی شیرازی «   

ثنای پیامبر: یک��ی از ویژگی های پیامبر اعظم »,« ارتباط قلبی 
پیامب��ر با خدا بود. خداوندجان پیامبر را به عش��ق و محّبت، سرش��ته 
اس��ت. آن حضرت به برك��ت رحمت الهی؛ در برابر مردمان درش��ت 
خ��وِی آن زمان نرم خو و مهربان ش��د، و آن��ان را علیه كفر و ظلم و 

ستم، بسیج كرد. 
 وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: جوان باید اهل انس با خدا و قرآن 
و پیامبر باش��د. جوان باید به دنبال معرفت علمی و دینی و سیاس��ی 
باش��د. اگر این چنین بود دلش سرش��ار از مهر و محّبت  خدا و پیامبر 

خواهد شد. 

رسول
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حسین  اصل صباغیان

ای معرفت آموز همه عارف و عالِم 
وی مکتب تو دایره ی نشر َمکارم 

شد قائمه ی دین، زتو و آل تو قائم 
مقصود خدایی تو، ز ایجاد عوالم 

» حمیدی سبزواری «   

ثن�ای پیامبر: نه تنه��ا حکمت همه ی انبیای الهی، بل كه ُحس��ن 
و زیبایی های بش��ری ایش��ان، در محّمد»,« جمع است. ]آنه ماری 

شیمل[ 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: الزمه ی اطاعت از خداوند؛ اطاعت 
از رس��ول اهلل است. الزمه ی عشق به خدا؛ عشق به رسول خدا است. 
كمال ایمان و قبول اسالم نیز ایمان به خدا و رسول اهلل است. پس با 

اطاعت از فرامین رسول خدا، ایمانمان را كامل كنیم. 
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امیررضا اصلی

احمد محمود ابوالقاسم محّمد »,« عقل كل 
مخزن سّر الهی، راز دار هشت و چار 

همنشین » لی مع اهلل « معنی نون و القلم 
رهسپار » لیله االسری « سوی پروردگار 

» خاقانی «    

ثنای پیامبر: پیامبر اس��الم »,« از همه ی زیبایی های بشری؛در 
حّد اعالی آن برخوردار است. 

وظیف�ه ی ما نس�بت به پیامبر: از آنجایی كه م��ا ایرانیان حیات 
معنوی خود را مدیون دین اس��الم هس��تیم؛ پس باید از اسالم و پیام 

آور اسالم دفاع كنیم. 

نذری
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اصغر  اکبر نوه سی

من سوخته دل تا كی، چون شمع سراندازم
وز سوز دل خونین، در جان شرر اندازم 

جان پیش كشم حالی، گر زانکه قبول افتد 
در پات به شکرانه، دستار و سر اندازم 

»جامی«     

ثن�ای پیامبر: حضرت محّمد »,« مث��ل اعالی فروتنی، رأفت و 
مهربانی، صبر و شکیبایی، زهد و پارسایی بودند. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: كوش��ش در ش��ناخت خصایل و 
فضای��ل و ابعاد ش��خصّیت پیامبر اكرم، و ائم��ه ی اطهار»[«، و 
معرفی چهره ی راستین حضرات معصومین،  از وظایف تعطیل نا پذیِر 

مسلمانان است. 
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حامد اکبری

به روز حشر، كه مهر رسول»,«شرط نجات است
كجا رود، به كه روی آورد، عدوی محّمد »,«

به شام تیره، قمر گرد خانه ام به طواف است 
كه روشن است سرای دلم،  ز روِی محّمد»,«

» مهدی سهیلی «    

ثن�ای پیامب�ر: نبی مکرم اس��الم »,« آن عنصر ع��ّزت و كمال 
است، كه سرا پرده ی جاللش برتر از عرصه ی، آب و خاک است. آن 
محتش��می است كه؛ مراتب عظمت و جاللتش را، بارها خداوند منان 

ستوده است. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: اكنون بیش از هزار س��ال اس��ت 
كه غربی ها علیه اس��الم و قرآن و پیامبر اسالم دروغ پردازی و تّوهم 
پراكنی می كنند، غیرت دینی ما مس��لمانان حکم می كند؛ با اسوه قرار 

دادن رسول اهلل دنیا را لبریز از محّبت آن حضرت كنیم.  

ر
ّ
مبش
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پوریا  اندرابی

نازم آن صبحی كه با نور فلق 
ارمغان آورد فخر »ماخلق« 

نازم آن طفلی كه عقل نکته دان 
پیش او چون كودِک سر عشرخوان 

»عابد«    

ثنای پیامبر: رس��ول خدا »,«؛ س��رور عالمیان، خاتم المرسلین، 
حبیب خدا و پیشوای رستگاران است. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: به جای حمله كردن به دش��منان 
پیامبر، از ایش��ان خوب دفاع كنیم، كه دف��اع جانانه مؤثر تر از، حمله  

است. 
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سعید اندرابی

یك ره ای اهل نظر، آن رخ زیبا نگرید 
ها و  ها! طلعت غیب است هویدا، نگرید 

بهر میالد محّمد؛ ُگَهِر ُدرج جالل 
حالیا؛ هلهله در عالم باال نگرید 

» جذبه«   

ثن�ای پیامب�ر: زبان از ثنای حضرت محّم��د»,« و قلم از وصف 
كهکشان فضیلت های آن ستاره ی سپهر وجود عاجز است. پس خوش 

تر آن است كه زبان عجز در كام سکوت در كشیم.
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: » ز عش��ق نا تم��ام ما جمال یار 
مستغنی است « پس این ما هستیم؛ كه برای ارتقای مرتبه ی انسانّیت 

خود، به پیروی از رسول اهلل نیازمندیم. 

شاهد
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امیر عطا ایمانپور

جامه سیه كرد كفر، نور محّمد »,« رسید 
طبل بقا كوفتند، ُملك ُمَخلَد رسید 

روی زمین سبز شد، جیب درید آسمان 
بار دگر مه شکافت، روح مجرد رسید 

» مولوی «     

ثن�ای پیامب�ر: حضرت محّم��د»,« آیینه ی تم��ام نمای همه ی 
خوبی ها و زیبایی ها، و خاتم پیامبران و منجی عالم بشرّیت است. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامب�ر: نبی اكرم»,« در تبیین اهداف 
رس��الت خود فرمود: » برانگیخته ش��ده ام كه كرامت های انسانی را 
كام��ل كنم « بنابراین ما باید به فهم زندگی حکیمانه، و ارتقاء حیات 

معنوی خود تالش كنیم. 
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مسعود باغبان

ای مسند تو، ورای افالک 
صدر تو و خاک توده خاشاک 
در راه تو زخم، محض مرهم 

بر یاد تو زهر، عین تریاک 
» عبد الرزاق اصفهانی« 

ثنای پیامبر: علم پیامبر اعظم »,« بر گرفته از وحی الهی بود، و 
دارای روح بس��یار بزرگی بودند؛ كه با تکیه به قدرت الیزال الهی در 

برابر كفار و مشركان ایستادند و بر آنان پیروز شدند. 
وظیف�ه ی ما نس�بت ب�ه پیامبر: اطاع��ت از پیامب��ر، صیانت از 
آموزه ه��ای پیامب��ر و تقویت بصیرت دینی از اه��م وظایف ما جوانان 

است. 

شهید
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رامین باقرزاده

ای عرش، غباِر نعِل كفشت 
بوسیده برای خیر مقدم 

ای خاتم انبیا محّمد »,« 
پیغامبر خدا محّمد »,« 

» امینیان « 

ثنای پیامبر: وجود نازنین رسول اكرم »,« سر شار از فضیلت های 
عالی انس��انی و صفات پسندیده ای است كه از بزرگی روح و اصالت 

ناب وی حکایت می كند. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامب�ر: فراگرفتن تعالیم پیامبر اس��الم 
و ایم��ان ب��ه خدا و رس��ولش وعمل به فرامین ق��رآن و عترت یگانه 
راه رس��تگاری و خوشبختی انسان است. س��ران غرب نیز باید از این 

مستی های غرور به خود آیند، و به آیین محّمدی روی آورند. 
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بهنام باقری

صالی عشق چو در داد شاهد ازلی 
نخست كرد منادی ندا محّمد»,« را 
نجات دنیی و عقبی اگر همی خواهی 

زروی صدق بکن اقتدا محّمد»,« را 
»عبرت «    

ثنای پیامبر: نّبی گرامی اسالم»,«؛ از همه ی پیامبران الهی برتر است. 
چنان كه حضرتش فرمود: من پیامبر خدایم، فخر نمی فروشم، به روز قیامت 
رایت ستایش با خود برم، نخستین كسی باشم كه شفاعت كنم، و نخستین 
كسی باشم كه شفاعتش پذیرفته افتد. نخستین كسی باشم كه حلقه ی در 

فردوس بجنبانم، خداوند آن در بر من بگشاید و مرا به درون آورد. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: اهانت به پیامبر اعظم »,« اهانت 
به همه ی انبیا ی الهی و همه ادیان آس��مانی است. برای مقابله با این 

حجم دین ستیزی غیرت دینی تمام دینداران عالم كارساز است. 

اهدی
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امیرحسین بدر خانی

خیز كه دوران ماست، شاه جهان آِن ماست 
چون نظرش جاِن ماست، عمر مؤّید رسید 

از پی نامحرمان، قفل زدم بر دهان 
خیز بگو مطربا، عشرت سرمد رسید.      

   »مولوی« 

ثنای پیامبر: پیامبر عظیم الش��أن اسالم»,« آن یگانه ای است، 
كه با والدتش؛ آتش��کده ها به خاموشی گرایید، كنگره ی طاق كسری 
شکست و راهی برای نجات بشرّیت از ظلمات نظامهای ظالمانه پیش 

پای مردم آن دوران گشوده شد. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: مس��لمانان جه��ان می توانند؛ زیر 
پرچم رس��ول اهلل،با تمس��ك به قرآن و عترت متحد ش��وند، و جهان 

اسالم را از مشکالت فالكت بار كنونی، نجات دهند.0  
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شایان  برادران

عنایت ازلی، آن سفینه است كه كرد
در آن سفینه خدا، ناخدا محّمد»,« را 
ببایدش كه كند اقتدا به آل علی»{«  

كسی كه كرد به خود مقتدا محّمد»,« را 
»عبرت «   

ثن�ای پیامبر: خداوند حض��رت محّمد مصطفی »,« را چنان زیبا 
آفریده است كه، هیچ آفریده ای همانند او نیست. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: عشق به نّبی مکرم؛ عشق به خدا 
و همه ی زیبایی های عالم اس��ت. شناخت درست ایشان، و آگاهی از 
موقعّیت و جایگاه ارجمند ایش��ان در نزد خداوند متعال؛ بیش از پیش 

ما را شیفته ی حبیب خدا می كند. 

منذر
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حسن برنو

بود در انجیل، نام مصطفی »,« 
آن سِر پیغمران، بحر صفا 
طایفه نصرانیان بهر ثواب 

چون رسیدندی بدان نام و خطاب 
بوسه دادندی بر آن نام شریف 

رو نهادندی بر آن وصف لطیف 
»مولوی« 

ثنای پیامبر: رس��ول اعظم »,« با ت��الش فراوان، جامعه جاهلی 
عصر خود را،  به جامعه ی متمدن اسالمی تبدیل كرد. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: فراگیری تعالیم پیامبر، و كس��ب 
بصیرت دینی و سیاسی اجتماعی؛ بیش از هر زمان، ضروری می نماید. 
باید در كمال هوش��یاری، از دین حنیف اسالم و پیام آور اسالم دفاع 

كنیم. 
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احسان برومند

مصطفی »,« را وعده كرد الطاف حق 
گر بمیری تو، نمیرد این سبق 

من تو را اندر دو عالم رافعم 
طاغیان را از حدیثت دافعم 

»مولوی « 

ثنای پیامبر: صبر و پایدارِی پیامبر اعظم »,«، در راه رس��یدن به 
هدف های عالی،فوق مرتبه ی عالی بشری است. 

وظیفه ی ما نس�بت ب�ه پیامبر: از ن��گاه قرآن كری��م ایمان به 
پیغمبر اس��الم»,«، فرمانبرداری از ایش��ان، یاری كردن و دفاع از 
آن حضرت، مراجعه به پیامبر در اختالفات و مهر ورزی به ایش��ان از 

وظایف مسلمانان نسبت به پیامبر است. 

سراج منیر
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محّمد بغدادچی  

از مدیح تو عاجز آمده عقل 
ناطقه در ثنات الل شده 

قدر تو در جهان نگنجیده 
نعت تو برتر از خیال شده 

»عراقی«

ثنای پیامبر: پیامبر اس��الم »,«؛ امین، راس��تگو، صبور، بردبار و 
جوانمرد بود. از ستمدیدگان در همه شرایط دفاع می كرد. آن حضرت 

درست كردار بود. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: باید پیامبر را اس��وه و الگوی خود 
قرار دهیم، و با پیروی از ایش��ان س��عادت و سرافرازی هر دو عالم را، 

به دست آوریم. 
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علی بندری  

درود باد و سالم، آن فروغ بینش را 
چراغ چشم دل و، شمع دیده ی جان را 

جمال شاهد معنی، چراغ كعبه ی دل 
لوای قبله ی توحید، فّر فرقان را 

               » مهرداد اوستا « 

ثن�ای پیامبر:خداوند می فرماید: اگر وجود رس��ول اكرم»,« نبود؛ 
افالک را نمی آفریدم. 

وظیف�ه ی ما نس�بت به پیامب�ر: والیت م��داری، والیت مداری، 
والیت مداری.  

رؤف
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علیرضا بهادری  

ای قائمه عدل به تأیید تو، محکم
وی عاصمه ی علم به دست تو مسلّم 
از خیل مالیك همه، وز دوده ی آدم 
كس نیست به درگاه خدا، از تو مقّدم 

ای خواجه تویی ناصر و منصور و مظّفر 
»حمیدی سبزواری «

ثنای پیامبر: راز و نیاز پیامبر اسالم َمَثل اعالی مناجات با پروردگار 
اس��ت. دعایش به درگاه خداوند این بود ك��ه: پروردگارا! یك روزم را 
گرسنه بدار، و روز دیگر سیر؛ چون گرسنه باشم دست به دعا بردارم، 

و چون سیر باشم ثنایت گویم. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: همه ی خصائل انس��انی پیامبر را 
اس��وه و الگوی خود قرار دهیم، و با اخ��الق و رفتار محّمدی، پیغمبر 

اسالم را تبلیغ كنیم. 

38



میالد بهشتی  

پیش از این لیل و نهار، اندر قرون سرمدی 
موی و روی احمدی؛ واللیل بود و النهار 

گر مصور گشتی اخالق كریمش بر قلوب 
ور مجسم گشتی اوصاف جمیلش در دیار 

» خاقانی «    

ثنای پیامبر: پیامبر گرامی اس��الم؛ چنان امین و امانتدار بود كه در 
دوران قبل از اسالم، مردم امانت های ارزشمند خود را به دست ایشان 
می س��پردند. زبان پیامبر تلخ و گزنده و اهانت آمیز نبود. از كس��ی بد 

گویی نمی كرد به كسی دشنام نمی داد. 
وظیفه ی ما نس�بت ب�ه پیامبر: با الگو قرار دادن پیامبر اس��الم 
»,« راه فالح و رس��تگاری را بپیما ئیم و با رفتار و كردار و اخالق 

حسنه ی خود، اسالم ناب محّمدی را تبلیغ كنیم. 

ذکر
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آروین پروینی

آینه ی حق نگر، جمال محّمد 
موهبت ایزدی، كمال محّمد  

در همه عالم ندید چشم خدا بین 
آینه ی حّق مگر، جمال محمد 

» ايزد « 

ثنای پیامبر: رسول خدا »,« بر بلندای ُخلق عظیم قرار داشت و 
به حّق تندیس ُحسن ُخلق بود. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: اطاع��ت از پیامبر اكرم »,«، و 
توسعه ی آگاهی سیاسی و بصیرت دینی. 
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علی پریش  

با بعثت آن نبی مرسل 
بتخانه به كعبه شد مبّدل 

صد شکر به دین آن جنابم 
قرآِن  مقّدسش كتابم

»عباس شهری«

ثنای پیامبر: نّبی گرامی اس��الم، تنها پیامبری اس��ت كه به معراج 
رفته اس��ت. تنها پیامبری اس��ت كه خداوند اخالق حمیده و سیره ی 
پسندیده ی او را س��توده است. نزدیك ترین منزلت قرب به خداوند را 

دارد. تنها پیامبری است كه معجزه اش جاودانه است. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: فرمانبردار دستورات پیامبر باشیم. 
به توس��عه و تقویت معرف��ت دینی خود همت گماریم. با اس��تفاده از 
رس��انه های جهانی در رسانیدن ندای اس��الم ناب محّمدی به گوش 

جهانیان به وظیفه ی دینی خود عمل كنیم. 

نور
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عرفان پور فنان  

زّرین صدفی،  جواهر افزای 
در بحر كف محّمَدت »,« جای 

هر چند ردای زر نمایی 
تاری ز ردای مصطفایی 

          » خاقانی « 

ثن�ای پیامبر: حضرت محّمد مصطفی »,« عقل كامل، وتندیس 
اخالق و فضایل عظیم است. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: عش��ق به پیامبر اكرم »,«؛ آن 
كیمیایی است، كه مس جان را طال می كند. 
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سعید پور محّمد   

ای ُمحرم دل، در حرم كعبه ی جان باش 
از قبله ی جان، آینه گردان جهان باش 
از چشمه ی خوِن جگر ای زمزم قدسی 

سر بر زن و در سایه ی آن سرو روان باش 
                              »مشفق« 

ثنای پیامبر: پیغمبر اس��الم »,«؛ س��رور عالمی��ان، طبیب جمله 
علت ها، حبیب خدا، رس��ول رب العالمین، خاتم المرس��لین، پیش��وای 

رستگاران،  است. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: ُمحب پیامبر باش��یم و با كیمیای 
محّبتش مس جان را طال كنیم. در این صورت است كه جهان سرشار 

از عشق رسول اهلل خواهد شد. 

فضل
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ساالر پور مظفری  

حق را ندید آنکه رخ خوب من ندید 
باری نظاره كن رخ انوار گسترم 

انوار انبیا، همه آثار روی من 
انفاس اولیا، زنسیم مطّهرم 

»عراقی« 

ثنای پیامبر: رس��ول اهلل »,«، با مردم خ��وش رفتار بود. در جمع 
مردم همیش��ه بش��اش بود. اگر كس��ی او را آزرده می ك��رد، غباِر غِم 
آزرده گی بر چهره اش می نشست؛ لکن زبان به ِشکوه نمی گشود. زبان 

تلخ و گزنده نداشت. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: دف��اع از حریم پیامبر و مهرورزی 
به آن حضرت و خاندان پاكش مهم ترین وظیفه ی ما مسلمانان است.   
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محّمد امین پور ناجی  

نقش است چو در دفتر دل نام محّمد»,« 
با خامه ی اندیشه ی خود ُمشك فشان باش 

فریاد گلو گیر اسیران زمین را 
 آواز دِه گوِش گران باِر  زمان باش 

                     » مشفق« 

ثنای پیامبر: حضرت ختمی مرتّبت، برگزیده ای به حقیقت وارسته، 
كه در رداِی آزاد مردی؛ ستوده ی مالئك عرش الهی است. 

وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: برماست كه پیرو راه برحّقش باشیم 
و بی صبرانه در انتظار ظهور مهدی موعودش لحظه شماری كنیم. كه 

آرمان شهر رسول اهلل جز به قیام فرزندش ممکن نیست. 

رحیم
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عطا پیله ورزاده  

نازم آن صبحی كه با نور فلق 
ارمغان آورد فخر » ماخلق « 
لرزه در كاخ ستمکاران فتادَ 

شعله اندر كشت جباران فتاد 
              » عابد «

ثنای پیامبر: پیامبر اس��الم»,«؛ س��تاره ی همیشه فروزان سپهر 
وجود  است. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: وظیفه ی ما اطاعت از رس��ول اهلل 
»,« و پیروی از قرآن كریم، و دفاع از قرآن و عترت است. 
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مهدی تشخیص آبادی   

گرمی بازار علم و دین به دو عالم 
جز به محّمد نبود و آل محّمد 

نامه بشستند عالمان و حکیمان 
جمله قبال نکو مقال محّمد 

» ايزد « 

ثنای پیامبر: پیامبر اكرم »,« چنان كه بوصیری س��روده اس��ت: 
چون ش��کوفه در لطافت، همچو بَدر اندر ش��رف، همچو دریا در كرم، 

چون روزگار اندر ِهَمم بود. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: اكنون دشمنان اسالم با تمام قدرت 
علیه اس��الم دروغ پراكنی می كنند. از این روی تبلیغ چهره ی حقیقی 

اسالم بیش از هر زمان ضروری می نماید. 

مزّمل
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پویا تقی پور  

از من كمال یافت نبّوت كه خاتمم 
بر من تمام گشت والیت كه سرورم 

عالی ترین معارج ارواح كامالن 
نازک ترین مدارج واالی منبرم 
» عراقی « 

ثنای پیامبر: نق��ش مخصوص پیامبر اكرم »,«، در تاریخ تحول 
روحانی بشر؛ مورد تأیید همگان است. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: با پیروی از دس��تورات رسول اهلل 
می توانیم س��عادت خود را تأمین كنیم. و با موّدت و محّبت ورزی به 
اهل بیت آن حضرت دین خود را كامل و ِدین خود را نسبت به پیغمبر 

اسالم اَدا كنیم. 
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ساالر تقی زاده  

ای رسول ما؛ تو جادو نیستی 
صادقی، هم خرقه ی موسیستی 

هست قرآن مر تو را؛ همچون عصا 
كفر ها را دركشد؛ چون  اژدها 
»مولوی« 

ثنای پیامبر: پیغمبر اسالم »,« در دوره جوانی،و پیش از بعثت به 
پاک دامنی و عفت و حیا، معروف بودند.  

 وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: پیروی كامل از رسول اهلل، و دفاع 
از حریم مقدس آن حضرت وظیفه ی تعطیل ناپذیر همه ی مس��لمانان 

است. 

مبین
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مهدی تلفونی  

هركس كه به دل شمع والی تو نیفروخت 
آتش به جهان برزد و، زان نایره خود سوخت 
و آنکس كه به دل ذّره ای از مهر تو اندوخت 

آزادگی و مردمی و معرفت آموخت 
»حمیدی سبزواری «    

ثن�ای پیامبر:  خداون��د قادر متعال، جمال جمیل پیامبر اس��الم را، 
چنان زیبا آفریده است كه هیچ كس به زیبایی آن حضرت نیست. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: پیغمر اسالم اسوه ی حسنه و یك 
نقط��ه ی اوج و قله ی رفیع ترقی و تعالی برای انس��ان اس��ت. به هر 
میزان كه بتوانیم به س��وی آن قله اوج بگیریم به فالح و رس��تگاری 

نزدیك شده ایم. 
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بابک توکلی  

محّمد»,«، پرتو عین الیقین است 
جهان را رحمت جان آفرین است 

محّمد»,«، آسماِن  لطِف یزدان 
محّمد »,«، آفتاِب راستین است

  »مشفق« 

ثن�ای پیامبر: همه ی زیبایی های پیامبران الهی را؛  در وجود نورانی 
حضرت محّمد »,« می توان یافت. 

وظیف�ه ی ما نس�بت به پیامبر: همواره پرهی��زگار، عدالت خواه، 
با مردم فروتن و مهربان، در مقابله با مش��کالت صبور و ش��کیبا، در 
پی��روی از پیامبر خدا؛ صادق و پای��دار، در محبت به اهل بّیت پیامبر 

اكرم »,«  ساعی و استوار باشیم.  

کریم
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علی تیمور زاده  

خوشبخت كسی كه اّمت اوست 
در سایه ی دین و رحمت اوست 

از عرش َملَك دهد سالمش 
شد ختم پیامبری به نامش 

»عباس شهری«

ثنای پیامبر: وجود رسول اكرم »,« سرشار از فضیلت های انسانی 
و محاسن عالی است. سیر و سلوكش حکایت از اصالت ناب و كرامات 

بّین آن محتشم می كند. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: از خ��دا بخواهیم كه ما را زندگی 
محّم��دی عطا فرماید. بر آئین او بمیراند،و در روز قیامت زیر لوای آن 

حضرت بر انگیزد، و محبت و شفاعت او را نصیبمان كند.  
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امیر رضا جلیل زاده  

با نهر اوست جنت و با حّب او نعیم 
با قهر اوست دوزخ و با بغض او عذاب 

با مهر او بَُود به گناه اندرون، نوید 
با قهر او بَُود به صواب اندرون عقاب 

» بهار «    

ثنای پیامبر: روش و َمنش و پیاِم رسول خدا »,«؛ درمان درد های 
جانکاه  انس��ان در طول حیات بش��رّیت است. بشر تا هست به تعالیم 

نجات بخش پیامبر نیازمند است. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: سعادت ما در گرو اطاعت از پیامبر 
مکرم اسالم است. نجات غرب نیز در پناه آوردن به دامن اسالم است. 
اگر ابوس��فیان های این زمان از پذیرفت��ن این حقیقت اكراه دارند. آن 

روز خیلی زود خواهد آمد. »اندكی صبر سحر نزدیك است.«

حنیف
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بابک جوادی  

مهر را روشنی از روی تو افروختن است 
ماه را حسن ز رخسار تو آموختن است 

گل به پیش گل رخسار تو، ای رشك بهشت 
همچو خاری است كه شایسته ی آن سوختن است 

» بنده «     

ثنای پیامبر: بعثت پیامبر اكرم برای این بود كه؛ مکرمتهای اخالقی 
و فضیلت های روحی بشر به كمال برسد. شخص پیامبر اعظم »,« 

نیز، سرشار از این فضیلت ها بود. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: آن چنان كه قرآن كریم در سوره ی 
نساء می فرماید: باید از خدا و رسول خدا و صاحبان امر، اطاعت كنیم. 
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فرزاد چوبداری  

در دامن درِع آن مظفر 
نُه چرخ زحلقه ای است كمتر 
هر درع، كه دست كبریا بافت 

خاص از پی قِد مصطفی »,« بافت 
» خاقانی «    

ثنای پیامبر: رسول اعظم؛ برترین نمونه ی رحمت الهی، برای بشرّیت 
اس��ت. و رحمتی منقطع برای یك برهه ی تاریخ نیست. بل كه رحمتی 
مس��تمر اس��ت كه؛ از لحظه ی والدت آن رحمت هر دو عالم، تا كنون 

جاری و ساری است، وتا لحظه ی قیامت دستگیر بشر خواهد بود. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: اكنون كه در س��طح گسترده ای 
تحت عنوان » اس��الم هراسی « و » اسالم س��تیزی «، علیه اسالم 
و پیام آور اس��الم تبلیغ می شود، باید مسلمانان جهان، فضای سراسر 
دنیا را با عشق و محبت و ابراز ارادت به پیامبر عظیم الشأن اسالم، و 

خشم و نفرت نسبت به دشمنان خدا، لبریز كنند.    

حق
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امیر حاج آقایی  

تا احمد ملك دار شرع است 
در مملکتش دو خّطه فرع است 

در دارالُملك سّر قرآن 
خطبه ابدی به نام او دان 

          » خاقانی «

ثنای پیامبر: پیغمبر اسالم »,« ارزشهای اسالمی و معارف ربّانی 
را با روح و عقاید و زندگی مردم ممزوج و همراه كرد. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: با اُس��وه ق��رار دادن آن حضرت؛ 
چگونه زیس��تن را از آن بزرگوار یاد بگیریم، و آموخته های خود را در 

رفتار و كردار و گفتار خود به كار بندیم.  
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الیار حاکی  

در بحر بی نهایت اوصاف مصطفی »,« 
گفتم كه آشنا كنم و غوطه ای خورم 

هم در شب فروز ازل آیدم به كف 
هم گوهر حیات ابد زو برآورم 

نا رفته در میانه موجیم در ربود 
وافکند در میانه ی اللی و گوهرم 

»عراقی«    

ثنای پیامبر: حضرت پیامبر در سالم دادن به كودكان و خردساالن 
پیش��ی میگرفتند، و با این كار بس��یار س��اده درس بزرگی به جامعه 

اسالمی می دادند. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: عمل به س��یره ی پیامبر اس��الم 
»,« مهم ترین وظیفه ی جوانان مس��لمان است. و غیرتمندی یکی 
از خصائل عالی و س��یره ی س��توده ی آن حضرت بود. و غیرت دینی 

حکم می كند كه از مقّدسات دین مواظبت كنیم. 

مدث
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آرمین حبیبی  

هر كاو سوی خوان مصطفی تافت 
از فّر و بهیش؛ فربهی یافت

چون عید بقا رسید ناچار 
قربانش كنند، بهر مختار 

         » خاقانی « 

ثنای پیامبر: حضرت محّمد»,« گل سرسبد آفرینش است. قدر و 
منزلت آن حضرت در پیش��گاه خداوند متعال چنان است كه فرمود: » 

اگر وجود پیامبر نبود، زمین و آسمان را نمی آفریدم.« 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: پیروی از رسول اهلل»,« و ائمه ی 
اطه��ار»[« و انجام فرایض دینی و ان��س با قرآن و انتظار ظهور 
حضرت مهدی»أ« و دفاع جانانه از حریم مّقدس نبی اعظم از اهم 

وظایف مسلمانان است. 
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علیرضا حسن پور 

ای خواجه، دریغا كه ز بی مهری اّیام
سیلی خور توفان حوادث شده اسالم 
هشتند ز بس، بد گهران در ره ما دام 

ز اسالم به جا نیست، در این عرصه به ُجز نام 
»حمیدی سبزواری «    

ثنای پیامبر: حضرت محّمد مصطفی »,« برجسته ترین نمونه ی 
كمال انسانی و شایسته ترین الگو ی مسلمانان است. 

وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: خداوند به ما فرمان داده است كه؛ 
برای دستیابی به سعادت و رضوان الهی، از آن حضرت پیروی كنیم. 
دریغا! و دردا!  كه امروز بد گهرانی به نام اسالم و تعالیم پیامبر مرتکب 

جنایاتی می شوند كه ریشه ی اسالم را به آب می بندد.  

ولی
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رحیم حسن زاده  

داده ام صد جان بهای گوهری در »من یزید«
ور دو عالم داده ام، هم رایگان آورده ام 

یعنی: امسال از سر بالین پاک مصطفی»,«
خاک مشك آلود، بهر حرز جان آورده ام 

»خاقانی«    

ثنای پیامبر: رسول اكرم »,« با حسن ُخلق خود توانست؛  فضای 
جامعه را سرش��ار از محّبت و مهربانی، و ُحس��ن ظن و خوش��بینی به 

یکدیگر كند. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: تعلیمات و روش و َمنش نبی مکرم 
اسالم و سیره ی اهل بیت عصمت و طهارت»[« را ادامه دهیم. 
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سیدعلی حسینی  

خاک بالیِن رسول اهلل، همه حرز شفاست 
حرز شافی بهر جان ناتوان آورده ام 

گوهر دریای كاف و نون محّمد»,« كز ثناش 
گوهر اندر كلك و، دریا در بنان آورده ام 

»خاقانی«    

ثنای پیامبر: امیر المؤمنین علی »{« در باره ی پیامبر اكرم فرمود: 
»مرهم زخم های العالج بش��رّیت را به یك جا دارد« بنابراین تعالیم 
آن بزرگ��وار بهتری��ن درمان و مرهم درد های انس��ان در تمام مقاطع 

تاریخ بشرّیت است. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: وظیفه ی مس��لمانان همان است 
كه قرآن كریم می فرماید. » ای كس��انی كه ایمان آورده اید؛ از پیامبر 
پیشی نگیرید و خود را مقدم برخدا و پیامبر ندانید.« و این یعنی اسالم 
محّمدی. نه آن اسالمی كه هركس بنا بر منافع خود تعبیر كرده است 

و به آن عمل می كند.    

بّینه
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علیرضا حیدری  

از صحابه خواجه ای بیمار شد 
وندر آن بیماریش چون تار شد 

مصطفی »,«، آمد عیادت سوی او 
چون همه لطف و كرم بُد خوی او  

» مولوی «   

ثن�ای پیامبر: بگذار حضرت محّمد بن عبداهلل را هر چه می خواهند 
بنامن��د. هیچ امپراتوری با تاج دیهیم خویش چنین مورد اطاعت واقع 
نش��ده است، كه آن مرد در عبای ساده دوخت خود. همو كه طی ۲۳ 
سال متحّمل سخت ترین مصائب و آزمایش های زندگی شد و مشّقت 
فراوانی بر او گذش��ت. من به شخصه تمام خصو صیات یك قهر مان 
راستین را در او مجّسم می بینم. همین و بس. ] توماس كار الیل [ 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: در فضا سازی های ابولهبی سران 
غرب باید فضای جهان را لبریز از عشق به آن رسول خوبی ها كرد. 
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میرمحّمد خبازی  

ای ملّت اسالم ز جا خیز، خدا را 
از عالم اسالم، برانداز جفا را 

از عاصمه ی قدس، بران دشمن ما را 
یا زنده كن، آیین شهیدان بال را 

» حمیدی سبزواری« 

ثن�ای پیامب�ر: نبّی مکرم اس��الم، نه تنها برای بش��ریت بل برای 
عالمی��ان، رحمت محض و عطوفت ناب ب��ود. چنان كه خداوند مّنان 
در كتاب كریمش چنین س��تود: ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای 

عالمیان. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: مسلمانان باید با پیروی از پیامبر، 
ارادت و اخالص خود را نس��بت به آن حض��رت ثابت كنند. در مقابل 
اهانت و هتك حرمت دش��منان اس��الم، در كمال غیرت و ش��رف به 

وظایف اسالمی خود عمل كنند.  

رباهن
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امیرحسین خدمتی  

از من كه می برد بِر آن رحمت خدای 
آن كوست سوی جمله كماالت رهبرم؟ 

آنجا كه اوست، كیست كه پیغام من برد؟ 
یا عرضه دارد این سخنان مبّترم؟ 

»عراقی«    

ثن�ای پیامبر: ویل دورانت می گوید: اگر ما در مفهوم عظمت اظهار 
نظر كنی��م... باید بگوییم: محّم��د »,« از بزرگترین عظمای تاریخ 

است. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: قرآن كریم می فرماید: كسانی كه 
با پیامبر هس��تند، بر كافران س��خت گیر و برمؤمنان مهربان هستند، 
می بینی آنان را كه در حال ركوع و س��جود فضل و خش��نودی خدا را 

می جویند. 
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محمدرضا خیرگو  

آمد آن نور جلی از استتار 
تا زداید از رخ هستی غبار 

آن نبوت را، زنامش افتخار 
وز وجودش این طال كامل عیار 

» عابد «  

ثنای پیامبر: حضرت امام صادق می فرمایند: بهترین بنده ی خداوند 
پیامبر اعظم »,« است. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: رس��ول اهلل »,«؛ را الگوی خود 
قرار دهیم، و آن چنان كه قرآن مجید می فرماید، از ایش��ان اطاعت و 

پشتیبانی كنید. 

اّول
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فرهاد داوری  

حسن نبّوت به تو زیبنده است 
رنج محّبت به تو دل زنده است 

ناصیه ی فقر زمین بوس تو 
عصمت ما سایه ی ناموس تو 

»عرفی«   

ثن�ای پیامبر: پیامبر اكرم »,«، متخلق ب��ه اخالق اهلل، پاكیزه و 
مطّهر، ش��جاع و دلیر، شیرین س��خن و فصیح و بلیغ، عدالت خواه و 

عدالت محور، موحد و عبداهلل بود. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: تبعّیت و پیروی محض و بدون چون 
وچرا؛ از رس��ول اهلل »,« و اهل بیت مطهرشان و تالش خالصانه  و 
مجدانه و فرامرزی در معرفی اسالم ناب محّمدی به جهانیان و حفظ 

و حراست از قرآن و عترت مهم ترین وظیفه ی ما مسلمانان است. 
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محمد دهقانی  

گل نکند جلوه در جوار محّمد »,«
رونق گل می برد، عذار محّمد»,«
گل شود افسرده از خزان و، ولیکن 
نیست خزان از پی بهار محّمد»,«

»حسان«    

ثن�ای پیامب�ر: حضرت محّمد »,« با همه ب��ه مهربانی و خوش 
ُخلقی رفتار می كردند، و به كم گویی و گزیده گویی عادت داشتند. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: مردم مس��لمان با سالح وحدت و 
یگانگی می توانند از چنان قدرتی برخوردار باش��ند، كه هیچ دش��منی 

جرأت توطئه علیه آنان نداشته باشند.  

عبد
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علیرضا راثی  

ای مفاد اسم اعظم رمز نام نامیت 
هست صد ملك سلیمانی ترا نقش نگین 

نقش توقیع جالل ذات بیچون ترا 
در ازل زد خامه ی حق» رحمه للعالمین « 

» عابد «   

ثنای پیامبر: پیغمبر اس��الم »,«،  از خصلت مهربانی، فداكاری، 
دلس��وزی به مردم، خوش اخالقی، س��اده زیستی و سخاوتمندی؛  در 

اعال مرتبه ی آن برخوردار بودند. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: اطاعت از خدا و رسول خدا »,« 
و محب��ت ورزی به آن��ان، و اهل بیت عصمت و طه��ارت، و دفاع از 

مقّدسات وظیفه ی همه ی مسلمانان است.  
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حسین راست خدیو  

خواهم مدد از هّمت واالی محّمد»,« 
تا َدم نزنم جز به توالی محّمد »,« 
از سینه برآرم همه آوای محّمد»,« 

باشد كه یکی قطره ز دریای محّمد»,« 
آبی زندم، بر شرر عرصه ی محشر 

»حمیدی سبرواری«   

ثنای پیامبر: از صفات و خصائل عالی رسول اهلل »,« گفتن بسیار 
دش��وار اس��ت، چرا كه خداوند پیام آورش را، چنان س��توده است؛ كه 

جایی برای وصف و ثنایش باقی نمانده است. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: افسانه سازی ها و دروغ پردازی های 
دشمنان اسالم؛ باعث شده است كه جوانان و نوجوانان غربی شناخت 
كاملی از پیامبر اكرم نداش��ته باشند. بنابراین همه ی جوانان مسلمان 
در سراسر جهان مؤظفند اطالعات جامعی در خصوص زندگی و تعالیم 

پیامبر اسالم در اختیار مردم جهان قرار دهند.  

نصیر
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حسن راشدی  

تربت خوشبوی كربالی معالست 
یك اثر از موی مشکبار محّمد »,« 

رایت فتحش به اهتزاز در آمد 
دست خدا، بود چونکه یار محّمد »,«

»حسان«    

ثنای پیامبر: در س��الم دادن پیش��ی می گرفت، و سفارش می نمود 
كه: در سالم دادن برهمدیگر سبقت جوئید. در همه حال از ذكر غافل 
نبود. هرگاه با كس��ی هم صحبت می ش��د؛ به سخنانش خوب گوش 

می داد. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر : اكنون كه سران غرب راه ابوسفیان 
ها را در پیش گرفته اند ؛ با پیامبر اكرم همان گونه باش��یم كه مقتدا 

یمان حضرت علی )ع( بود .
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علی رحم جو   

ای حریم مدفنت داراالمان مؤمنین 
بارگاهت كعبه ی آمال ارباب یقین 

گرد افشان رواقت جنبش بال ملك 
آستان روب جاللت شهپر روح االمین 

» عابد«   

ثنای پیامبر: جان من پروانه باشد شمع جان مصطفی »,« را. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: آن پیش��وای رستگاران را مقتدا و 

پیشوای خود قرار دهیم و تمام محّبتمان را نثار وجود ش كنیم. 
مصدق
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امین رشتبر  

احمد مرسل، آن چراغ جهان 
رحمت عالم، آشکار و نهان 

دین بدو یافت زینت و رونق 
زآنکه زو یافت خلق راه به حق 

» سنايی«   

ثنای پیامبر: خداوند در قرآن كریم؛ حضرت محّمد مصطفی »,« 
را صاحب ُخلق عظیم، رئوف و رحیم و اسوه ی حسنه معرفی  می كند. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: اطاعت از دستورات ایشان، و تبلیغ 
معارف و محبت ورزی به آن حضرت، و ایش��ان را، الگو قرار دادن از 

تکالیف دینی است. 

72



مهدی رمضانی  

تا به حشر،  ای دل ار ثنا گفتی
همه گفتی؛ چو مصطفی »,« گفتی 

شمع بود آن همای فرخنده 
از درون سوز و از برون خنده 

» سنايی«    

ثن�ای پیامبر: بش��نوید از دو لب آمنه، آن م��ادر فرخنده احمد، چو 
بگذاش��ت قدم بر كره ی خاک محّمد»,«، زرخش نور عیان گشت 
و فروزنده از آن نور جهان گش��ت، كه با جلوه ی ماه، رخ او دیدمی از 
دور قصور یمن و ش��ام، و به گوش آمدم از جانب معبود ندایی كه: اال 
آمنه زادی پس��ری را كه بَُود از همه ی خلق س��رآمد، كه بَُود آیینه ی 
طلعت ذات احد قادر سرَمد، كه بَُود آیینه ی طلعت ذات و ستودند مقام 

و شرف و عّزت آن پاک ترین عبد خداوندی را ]تبیان[ 
وظیف�ه ی ما نس�بت ب�ه پیامبر: هرك��س از پیامبر گرامی اس��الم 
فرمانبرداری نکند در حقیقت از خداوند قادر و توانا فرمانبرداری نکرده است. 

خاتم
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سپهر رنجپور  

ای نور یقین، سالم برتو 
ای محور دین، سالم بر تو 

خورشید حجاز ی، یا محّمد»,« 
محراب نیاز، یا محّمد»,« 

» سپیده کاشانی « 

ثنای پیامبر: رس��ول اهلل »,«، پیشوای پیامبران، و آن نّیر اعظمی 
است كه؛ شرف پیامبری را به صدر قاب قوسین رساند. 

وظیفه ی ما نسبت به پیامبر:  حقیقت این است كه ما مسلمانان، 
در معرف��ی چهره ی راس��تین پیغمر اعظ��م »,« كوتاهی كرده ایم. 
جوانان جهان غیر اسالم؛ كمترین اطالع دقیقی از فضائل و سجایای 
عالی ایش��ان ندارند. ما باید قبل از فوت فرصت، این قصور را جبران 

كنیم.
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علی رهبر ایمانی  

ای ختم رسل، تویی تو سرور 
مجموعه ی نور را تو محور 

دین تو، فروغ كهکشان است 
اسالم، همیشه جاودان است 

»سپیده کاشانی« 

ثنای پیامبر:  هم�ه حس�ن باشد، ز س�ر تا به پایش
              سرشته به عشق است، جسم محّمد »,« 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: فرمانبرداری از فرامین پیامبر، دل 
به عش��ق آن حضرت س��پردن، به اصل تّولی و تّبری متعهدانه عمل 

كردن، سبب صالح و رستگاری  است. 

ساجد
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سهند ریاضی  

ای ماه حرای عشق و ایمان 
ای یاد تو روشنایی جان 

صبر تو فزون ز صبر اّیوب 
محبوب ترین حبیب، ای خوب 

» سپیده کاشانی«   

ثنای پیامبر: رسول اهلل »,«؛ اّولین تجلی حق، و عصاره ی رحمت 
خداوند است. 

وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: پیروی از پیامبر اكرم»,«، و دفاع 
از ارزشهای دینی از اهم وظایف مسلمانان است. 
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نیما زبردست  

از جالل و جاه و اقبالش، خدای ذوالجالل 
نام او پیش از ازل، با نام خود كرده رقم 

سرور هر دو جهان و كار ساز حشر و نشر 
آفتاب دین، محّمد »,« سّید عالی همم 

»سنايی«    

ثنای پیامبر: غواصی در بحر كران نا پیدای سجایای رسول اهلل»,« 
كاِر مردان خدا است و بس. 

وظیف�ه ی ما نس�بت به پیامب�ر: وظیفه ی مس��لمانان در كمال 
غیرتمندی، دفاع از اسالم ناب محّمدی است.  

مؤمن
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مهرداد زمانلو  

ای همای معدلت بگشای بال رحمتی 
از همه عالم بساط كینه توزی باز چین 

جوششی ای بحر احسان و كرامت تا مرا 
همچو »عابد« ُپر شود دامن ز ُدرهای ثمین 

»عابد«     

ثنای پیامبر: حضرت محّمد بن عبد اهلل »,« را پروردگارش چنان 
ثنا گفته است كه، در وصف جمالش نکته ای ناگفته نمانده است. 

وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: فراگرفتن تعالیم آن حضرت و عمل 
به دستوراتش، و محّبت به اهل بیتش بهترین دفاع از رسول اهلل»,« 

است. 
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سجاد زینالی  

چون آب نقش می نپذیرد، قلم بسوز 
در آب شوی لوح دل، از چون و از چرا 
جاوید در متابعت مصطفی »,« گریز 

تا نور شرع او شودت، پیر و رهنما 
                       »عطار« 

ثن�ای پیامبر: با این كه پیامبر، هیبت الهی داش��ت، و در حضورش 
مردم دس��ت و پای خودش��ان را گ��م می كردند؛ اما ایش��ان با مردم 

مالطفت و خوش اخالقی و مهربانی می كردند. 
وظیفه ی ما نس�بت ب�ه پیامبر: اطاع��ت از پیامبر »,« و مهر 
ورزی نس��بت به خاندان مکرم ایشان و تبلیغ اسالم ناب محمدی  از 

اهم وظایف ما جوانان مسلمانان است.  

یاسین
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پوریا سالک ریحانی  

روشن آن بدری، كه كمتر منزلش عالم بود 
ّخرم آن صدری، كه قبله اش حضرت اعظم بود 
این جهان رخسار او دارد، از آن دلبر شده است 

آن جهان انوار او دارد، از آن ّخرم بود 
                        » سنايی« 

ثن�ای پیامب�ر: نزدیکی حضرت محّمد »,« به خ��دا و پیوند او با 
واقعّیات برین، همه و همه محصول ذات پاک و بکر او در مقام مردی 

صحرا نورد بود. ] ماریاریلکه، ندای محّمد[ 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: الزمه ی غیرت دینی هر كس؛ در 
ه��ر عصری مراقبت از دین و ارزش های دینی اس��ت. امروز كه اروپا 
تا این حّد دچار مرگ معنوّیت و فلج ذهنی ش��ده است كه؛ توهین به 
برتری��ن پیامبر اله��ی را، آزادی قلم و بیان قلم��داد می كند، وظیفه ی 

مسلمانان در پاسداری از این مثل اعالی زیبایی ها مضاعف است. 
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مهدی سراجی  

یا رب به خوابگاه محّمد»,« كه تا ابد 
چرخ است از طواف درش مفتخر همی 
از ما رسان درود بر آن محضر شریف 

چندان كه هست گردش شمس و قمر همی 
» خلیلی «     

ثنای پیامبر: پیامبر اسالم »,«، امین مردم بودند، با مردم خوش 
رفت��ار و مهربان و حافظ حقوق كودكان بودند. آنان را مورد مالطفت 

قرار می دادند. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: دنیای اسالم و به خصوص جوانان؛ 
باید با تکیه به اصل تولی، همه ی عش��ق و محّبت خود را نس��بت به 
حبیب خدا حضرت محّمد مصطفی»,« ابراز كنند. و با تکیه بر اصل 
تبّری همه ی بغض و نفرت خود را نسبت به دشمنان خدا اعالم كنند.

طااه
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پویا سربازی  

زهی جاللت قدر محّمدی »,« كه یکی 
ز بندگان در اوست؛ حیدر كّرار

مبارزی كه به شمشیر انتقام كشید 
به رزم در جلو شرک آهنین دیوار 

» حکیم صفای اصفهانی «   

ثنای پیامبر: پیامبر اكرم »,« از لحاظ ش��خصّیت،  در اوج قله ی 
عالم آفرینش هس��تند. در فضایل عالی انس��انی از قبیل امانت داری، 
قناع��ت، تواضع، مهربانی، رفتار اجتماعی، محّبت به كودكان بی نظیر 

بودند. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: رسول خدا »,« نخستینی است 
كه دّومی ندارد و فاصله ی ما با ایشان نا پیمودنی است. لکن مسلمانان 
با الگو ق��رار دادن آن حضرت، باید به هر مقدار كه می توانند؛ رفتار و 

كردار و گفتار شان را به پیامبر نزدیك كنند.  
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امین سعادتی  

محّمد »,« جلوه ی بستاِن وحدت 
دمیده چون گل از داماِن وحدت 
دل آرا گلشن جان بخش توحید 

عبیر آمیز از باران وحدت 
  »مشفق«

ثن�ای پیامبر: بدیع الزمان فروزانفر می فرماید: با آن كه عموم مردم 
بر این باورند كه؛ حضرت یوس��ف »{« مجس��مه ی زیبایی انسانی 
اس��ت، لکن در حدیثی از زبان حضرت محّمد آمده است كه: »یوسف 

زیبا بود اّما من نمکین ترم«.
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: همیشه عش��ق به خدا و پیامبر و 
اهل بیتش را در دل خود داشته باشیم. سعی كنیم زندگیمان را سرشار 
عبادت و اطاعت الهی كنیم. رفتار و كردارمان شایس��ته ی مس��لمان 
واقعی باشد. در همه حال خداوند را حاضر و ناظر براعمال خود بدانیم.

مرسل
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بهرنگ سلطانی  

یارب به حّق دوحه ی نخل محّمدی 
قندیل های عرش شبیر و شبر همی 

از ما رسان درود بر آن محضر شریف 
چنان كه هست گردش شمس و قمر همی 

»خلیلی «     

ثنای پیامبر: شگفتا! قریب پانزده قرن است كه از خصائل و فضائل 
عال��ی حضرت محّمد»,«؛ می گویند و می نویس��ند. لکن كس��ی را 

َزهره ی آن نیست كه بسندگی و شایستگی كار خود را تأیید كند. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: گر چه علم و معرفت ما؛  به ابعاد 
شخصّیت انسانی و سجاِی پیامبراكرم»,«، بسیار كم و ناچیز است. 
لکن همین مقدار نیز الگوی بس��یار با عظمتی را پیش چش��م ما قرار 
می دهد كه؛ پیمودن راه آن اُس��وه ی حسنه سعادت دنیا و آخرت ما را 

تضمین می كند. 
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میالد سلیمانیان  

باور كنیم رجعت سرخ ستاره را 
باور كنیم رویش سبز جوانه را 

باور كنیم، ملك خدا را كه سرمد است 
باور كنیم سکه به نام محّمد»,« است 

»علی معلم«   

ثن�ای پیامبر: تقریر عظمت مقام حضرت محّمد مصطفی »,« با 
مدیحه محال اس��ت. اّما از باب اینکه آب دریا را اگر نتوان كشید؛ هم 
به قدر تش��نگی باید چشید. از این روی به پیشگاه قرآن می رویم؛ آن 
جا كه مرتبه ی جلیل پیامبرش را به روش��نی بیان كرده است، و او را 
به س��بب اخالق نیکو، ثنا گفته و بر بندگانش واجب كرده؛ به ایش��ان 

پیوندند و اطاعتش كنند. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: عبد الرحمن جامی می فرماید:» سوده همه 
قدس��یان جبین ارادت / بر تَه نعلین عرش س��ای محّمد« ما نیز به تأسی از 
قدسیان بهتر است غبار كفش آن محبوب عالمیان را سرمه ی دیدگان كنیم. 

مبارک
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پرهام سلیمی  

ماه فرو ماند از جمال محّمد»,« 
سرو نباشد به اعتدال محّمد»,« 
قدر فلك را كمال و منزلتی نیست 
در نظر قدر با كمال محّمد»,«

»سعدی«   

ثنای پیامبر: پیغمبر اس��الم س��خنانش را با بسم اهلل آغاز می كردند 
و با بس��م اهلل به پایان می بردند. س��خنانش همیشه پرمغز و مفید بود. 

]ترمذی[ 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: اخالق حسنه و عبادت های خستگی 
ناپذبر، و مهربانی های پیامبر اعظم»,«را الگوی خود قرار دهیم. اگر 

چنین باشیم بهترین مدافع و مبلّغ ایشان خواهیم بود. 
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ساالر سهرابی  

ای فخر كائنات ز میالد و مبعثت 
رشگ جنان جهان شده، جانها فدای تو 

روزی كه از سپهر نبوت طلوع كرد 
خورشید تابناک رخ دلربای تو 

                  »موسوی گرمارودی« 

ثن�ای پیامبر: حکمت خداوندی آن اس��ت كه هم��ه ی زیبایی های 
پیامبران الهی در وجود نازنین حضرت محّمد»,« جمع شود. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: پیغمبر اسالم»,«؛ برای تحقق 
مکارم اخالق جامعه مبعوث شد. ما نیز باید اخالق و رفتار آن حضرت 

را، سرلوحه ی زندگی خود كنیم. 

عززی
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فرید سید سلطانی  

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی 
آمده مجموع، شب وصال محّمد»,« 

عرصه گیتی، مجال هّمت او نیست 
روز قیامت نگر، مجال محّمد »,«

»سعدی«    

ثنای پیامبر: رس��ول اعظم با همه ی عظمتی كه داشت؛ از عبادت 
خود غافل نمی ش��د، نیمه ش��ب ها از بس��تر خود بیرون می آمد و دعا 
و اس��تغفار می كرد، و در واقع مثل اعالی بندگی و عبودّیت پروردگار 

است. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: پیامبر اكرم »,« را الگوی بندگی 

خود قرار دهیم، و از حریم مقدس پیامبر باجان و مال، دفاع كنیم. 
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مهران شاملی  

خیال او ملکوت است و، عقل او جبروت 
صفات ذاتش الهوت قدس ذات قرار 

رساند حّد كماالت ختم را احمد 
به حّد بیحد و باقی است تا به روز شمار 

                  » حکیم صفای اصفهانی «

ثنای پیامبر: با والدت و بعثت نّبیاكرم »,« افق روشنی از فضایل 
عالی انس��انی از قبیل امانتداری، راستگویی، حیا و عّفت، بندگی خدا، 

تواضع و مهربانی وغیرتمندی، به روی بشرّیت گشوده شد. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: خدایا! تو شاهدی كه زیبایی های 
پیامب��ر اعظم »,« مجمع و ملتقای عواطف ما مس��لمانان اس��ت و 
دلهای ما سرش��ار از محّبت و عش��ق به آن بزرگوار است. تو خود این 

عشق و محّبت را حافظ و نگهبان باش. 

حریص
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محّمد ششمانی  

همچو زمین خواهد آسمان كه بیفتد 
تا بدهد بوسه بر نعال محّمد »,« 

شمس و قمر در زمین حشر نتابد 
پیش دو ابروی چون هالل محّمد 

»سعدی«    

ثنای پیامبر: حّس��ان بن ثابت شاعر نامدار عصر رسول اهلل در وصف 
آن حضرت می گوید: » ش��هادت دهم من به اذن خدا / محّمد »,« 

رسولی است فوق سماوات « 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: پیامبر اسالم رسول رحمت، و پیام 
آور وحدت است. پیروان پیغمبر؛ باید از ایجاد هرگونه اختالف و تفرقه 
میان مذاهب اس��المی،جلوگیری كنند. و ب��ا حفظ اتحاد و همدلی به 

مصاف دشمنان اسالم بروند.  
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محّمدرضا شهبازی  

ای بر سر هر پیامبری تاج 
یك قصه ی توست، شام معراج 

قرآن كریم حجت توست 
خوشبخت كسی كز اّمت توست 

»عباس شهری«  

ثنای پیامبر: » چون ثنای او نگوید آدمی، ّجن و َملَك / كه خداوند 
تعالی خود ثنایش گفته است؟ «

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: كوشش در حفاظت از دین پیامبر 
اكرم مهم ترین وظیفه ی جوانان مس��لمان؛ و همان چیزی اس��ت كه 

امام حسین»{« برای آن جانبازی كرد.  

رحمت
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جبرئیل صادق زاده  

مسیحا مردگان را زنده می كرد 
محّمد زندگان را »بنده« می كرد 
محّمد زندگی بخش روانهاست 
محّمد زنده ساز جان جانهاست 

           » موسوی گرما رودی« 

ثنای پیامبر: نبی مکرم اس��الم »,«، آن مایه عظیم القدر اس��ت 
كه؛ حامالن عرش نقش پایش را سجده می كنند. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: ما جوانان امت اسالمی باید رفتار 
و ویژگی های پیامبر اكرم »,« را الگو، و سرمش��ق زندگی خود قرار 

دهیم و بکوشیم جامعه ی مطلوب پیامبر را محقق سازیم. 
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بهنام صادقی 

شمسه ی نُه مسنِد هفت اختران 
ختم ُرسل، خاتم پیغمبران

احمد ُمرَسل، كه خرد خاک اوست 
هر دو جهان بسته ی فتراک اوست 

                 »حکیم نظامی «

ثنای پیامبر: پیامبر عظیم الش��أن اسالم »,«، برگزیده ی همه ی 
بش��رّیت؛ برای ارتقاء و رشد انس��انّیِت همه ی انسانها، در طول تاریخ 

است. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: بر آسمان قلبم؛ نشانده ام ستاره ای 

درخشان، به عشق ات، ای محّمد »,«. 

شاکرة
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جواد صایغی  

ای چراغ الیزالی كز فروغ ایزدی 
برگرفتی عالم  از انوار خود اندر كنف 

تا سروش آوای » اقرا باسم ربك « باز خواند 
گشت اوصاف رسالت را وجودت مّتصف 

»عابد«     

ثن�ای پیامبر: حض��رت محّمد»,« كاملترین انس��ان و از همه ی 
صفات نیکو برخوردار بود 

وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: وظیفه ی ما پیمودن راه اسالم ناب 
محّمدی و مهرورزی نسبت به رسول اهلل »,« است. 
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علی صمدی  

ای كائنات را به وجود تو اعتصام 
وی ممکنات بوده به ذیل تو معتصم 

خورشید طلعت تو چو كرد از افق طلوع 
بسترد از فضای جهان دوره ی ُظلَم 

                 » اديب بیضايی « 

ثن�ای پیامبر: پیامبر اكرم »,« اس��وه ی زیبای رأفت و مهربانی، 
صبر و شکیبایی، زهد و پارسایی و عبودّیت و بندگی خدا بود 

وظیفه ی ما نس�بت ب�ه پیامب�ر: اطاعت از دس��تورات حضرت 
محّمد»,«؛ سعادت دنیا و آخرت ما را رقم خواهد زد.   

ستاره
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فرشاد صمدی  

وصف روی تو مگر روی تو گوید، ور نه 
حّد ما دیدن و، حیرانی و لب دوختن است 

كار »بنده « همه، ای خسرِو خوبان، به جهان 
جان و دل دادن و، خود مهر تو اندوختن است 

» بنده «     

ثنای پیامبر: بعثت پیامبر اكرم »,«، با »خواند« آغاز ش��د، و آن 
حض��رت فراگرفت��ن علم را فریضه ی تعطیل ناپذب��ر مرد و زن اعالم 
نمودند، و طولی نکش��ید كه در پرتو تعالیم رسول اهلل، جهان اسالم به 

مهد تمدن تبدیل شد. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: وظیفه ی مردم مسلمان؛ پیروی از 
دس��تورات ایشان، مهر ورزی با اهل بّیت عصمت و طهارت »[« 

دفاع از مّقدسات اسالم است. 
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محمد طاالری  

یا رب به خون حمزه كه بیداد روزگار 
بشکافتش به خنجر دشمن جگر، همی 
از ما رسان درود بر آن محضر شریف 

چندان كه هست گردش شمس و قمر همی 
» خلیلی «    

ثنای پیامبر: پیامبر اعظم »,« با وقار راه می رفت. وقتی با كسی 
دس��ت می داد، دست خود را از دست او بیرون نمی كشید. رفتارش با 
مردم، چنان احترام آمیز بود؛ كه هركس خیال می كرد، عزیزترین فرد 

برای پیامبر اوست. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: از ایمان خود نسبت به خدا و پیامبر 
مراقبت كنیم، و بدین س��ان عشق و محّبتمان را روز به روز، نسبت به 
پیامبر  اكرم افزایش دهیم . به راس��تی  پیامبر اكرم را الگوی خود قرار 
بدهیم، و به این ترتیب راه رستگاری و تقرب به خدا و پیامبر را بپیمائیم.   

 
ُ
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سید عطاء اهلل طباطبایی  

مهبط وحی خداست جان محّمد»,«
كاشف سّر  هدی،  بیان محّمد»,«

شاه نشانان بارگاه جاللند 
خاک نشینان آستان محّمد»,«

»جامی «    

ثنای پیامبر: پیامبر اكرم »,« با آن قدرت ملکوتی، دائم با خدای 
متعال در حال راز و نیاز و دعا و تضرع و توجه و توسل بود. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: بس��یاری از م��ردم جهان، اگر به 
همی��ن مقدار كه ما رس��ول اهلل »,« را می شناس��یم، آن حضرت را 
بشناس��ند؛ عقیده و گرایش آنان به اس��الم و معنوّیت تضمین خواهد 

شد. 
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مهدی عابدی 

پیغمبر خاتم، كه بَود حامی قرآن 
قرآن شده نازل به وی، از درگه یزدان 
یزدان همه جا حافظ او بود به كیهان 
كیهان به طفیل كرمش یافته بنیان 

»صابر همدانی«  

ثنای پیامبر:  نور وجود پیغمبر از همان آغاز، نشانه ی حاكمیت حق 
و دالیل حضور برهان الهی را در میان مردم آش��کار كرد. در حقیقت 

تاریخ جهان ورق خورد و فصلی نو گشوده شد. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: تبلیغات گسترده ی اسالم هراسی 
و اسالم ستیزی وظیفه ی ما را در دفاع از اسالم و رسول خدا مضاعف 
می كند. تبلیغ اس��الم ناب محّمدی و ترسیم س��یمای نورانی پیغمبر 

وظیفه ی تعطیل نا پذیر همه ی مسلمانان است. 

ابن
بیَحین ّ

الذ
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امین عادلی  

بگو »خوشدل« درود و نَعت بی حّد 
كه باشد روز میالد محّمد »,« 

مگو میر عجم، ماه عرب بود 
كه او، خود آفرینش را سبب بود 

»خوشدل «  

ثنای پیامبر: اندک نعمت خداوند را سپاس می گفت. تا گرسنه نمی 
ش��د غذا میل نمی كرد، و قبل از سیر شدن دست از غذا می كشید. از 
همه زودتر در سر سفره حاضر می شد، و پس از همه كنار می كشید. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: راست آن است كه چهره ی راستین 
حضرت ختمی مرتبت محّمد مصطفی »,« بدان سان كه می سزد؛ 
در غرب عالم شناس��انیده نشده است. اكنون وس��ایل ارتباط جمعی، 
فرصت تبلیغ اس��الم و معرفی فضائل عالی پیامبر را برای مس��لمانان 
جهان فراهم كرده است، این فرصت تاریخی را نباید از دست بدهیم.  
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پوریا عارفی  

من برگزیده دانمت از نیکوان، چنانك 
آخر رسول را، ز امم خالق امم 

ختم رسل، مخاطب قل، هادی سبل 
سلطان دین، رسول خدا، مبدأ كرم 

» اديب بیضايی «   

ثنای پیامبر: انقالب توحییدی پیامبر اسالم »,«  شالوده ی اتحاد 
و اتفاق بشرّیت، و تعالی و تکامل انسان را پی ریزی كرده است. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: آن اسوه ی كامل را پیشوای خود 
قرار دهیم، و در كمال فدا كاری از ایشان دفاع كنیم. 

ابن
 الفواطم
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میالد عالی 

ای تن تو پاک تر از جان پاک 
روح تو پرورده ی، روحی فداک 
نقطه گه خانه ی رحمت، تویی 

خانه ی بر نقطه ی زحمت، تویی 
» حکیم نظامی« 

ثن�ای پیامبر: اكنون بیش از چهارده قرن اس��ت كه ندای حضرت 
ابراهی��م خلی��ل اهلل »{«؛ در كالم نورانی حض��رت محّمد مصطفی 
»,«، طنین انداز است. و برای همیشه ی تاریخ، این نداِی توحیدی 

در سراسر گیتی طنین انداز خواهد ماند. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامب�ر: وظیفه ی جوانان تقویت بصیرت 
دینی، كس��ب علم و معرفت، تبلیغ معارف اس��المی و دفاع از پیامبر 

اكرم است.  
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مهران عبادی  

ای كه بر سر زده ای افسر »كّرمنا « را 
جان به طوف َحَرَمت رقص كنان است امروز 
ای كریمی كه تویی رحمت حق بر دو جهان 

سیل حاجات به سوی تو روان است امروز 
» مريم اشرفی «    

ثنای پیامبر: پیامبر اكرم »,«، آراسته به سجایای نیکوی اخالقی 
ب��ود. چنان كه خدای متع��ال، در وصف آن حضرت فرمود: » َو اِنََک 

لََعلی ُخِلٍق َعظیم«. 
وظیف�ه ی ما نس�بت به پیامبر: تالش ب��ه وحدت و همدلی بین 
ملّت های اس��المی، و تبلیغ اس��الم ناب محّم��دی، وظیفه ی همه ی 

مسلمانان جهان است.

ابو االرامل
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مهدی عباسی  

ای ختم ُرُسل، خدیو لو الک 
وی مظهِر لطِف ایزِد  پاک 

از ُیمن وجود توست سرسبز 
هر سبزه و گل، كه سر زد از خاک 

»رضوی «   

ثن�ای پیامبر: نبی اعظم »,« از حس��ن خلق عظیم برخودار بود. 
همین موهبت الهی نیز سبب جذب مردم به دین مبین اسالم شد. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: ما كه عاشق پیامبریم، الزم است 
تا آنجا كه می توانیم، فضایل و ابعاد عظمت آن حضرت را به جهانیان 
ترس��یم كنیم و نگذاریم كه غیر مس��لمانان در ای��ن كار عظیم بر ما 

سبقت بگیرند. 
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رامین عجمی  

ای جان جهان و مظهر كل 
از تو، به مزاج دین، تعادل 

از مکتب توست، اگر گرفته  
فرهنگ جهان؛ ره تکامل

»رضوی« 

ثنای پیامبر: نور معرفتی كه از معجزه ی پیامبر اعظم »,«، یعنی 
قرآن كریم سرچش��مه می گرفت؛ پایگاه عظیم دانش بش��ری را پدید 
آورد، و بازتاب آن در طی قرنهای متمادی، بشرّیت را از علم وفرهنگ 

كامیاب كرده است و بعد از این نیز خواهد كرد. 
وظیف�ه ی ما نس�بت به پیامبر: باید با ف��را گرفتن تعالیم پیغمبر 
اك��رم»,« قدر دان آن حضرت باش��یم؛ زیرا آن بزرگوار معلم بش��ر 
وپرچم��داِر تعلیم و تربیت، نه در جهان اس��الم؛ بلکه در سراس��رعالم 

هستند.

َاثبت 
االصل
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دانیال عظیمی  

چشم و چراغ سنت و نوِر دو چشم دین 
صاحب قبول هفت قران، صاحب لوا 

كان بود ّكل عالم و او بود آفتاب  
مس بود خاک آدم و، او بود كیمیا 

» عطار «   

ثنای پیامبر: آنه ماری ش��یمل فیلس��وف ش��هیر آلمان می فرماید:  
محّم��د»,« با آنکه به هم��ه ی فضایل ممکِن ممت��از و به همه ی 
صفات ش��ریف كه در تصور گنجد برتر از همه اس��ت؛ بش��ری است 

آفریده خداوند. 
وظیفه ی ما نس�بت ب�ه پیامبر: گفتی به پاس س��الها هدایت و 
رهبری جامعه؛ مزدی نمی خواهم جز موّدت و دوستی اهل بیتم. شاید 
در قاموس آنان مهربانی توهین و اس��تهزا معنا می شود! شاید! اّما ای 
رسول مهربانی ها! آنان كه تو را به سخره می گیرند؛ مسخره ی عالمند. 
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احمدرضا علمی  

ای كه در شأن تو نازل شده قرآن مجید 
كی مرا در خور مدح تو بیان است امروز 

چونکه فریاد رسم در دو جهان،مهر نّبی است 
به توالی تو جان، جامه دران است امروز 

» مريم اشرفی «    

ثنای پیامبر: در غیرتمندی؛ هیچ كس همتای رس��ول اعظم »,« 
نیس��ت. چنان كه حضرت��ش فرمود: م��ن غیورم و تنها خ��دا از من 

غیرتمندتر است. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: الزمه ی ایمان به خدا و رسول خدا 
»,«؛ غیرتمندی اس��ت، و غیرت دینی صیانت از دین و ارزش��های 
دینی اس��ت. بنابراین بای��د در كمال فدا كاری و ایثار؛  از رس��ول اهلل 

»,« دفاع كنیم. 

اجَود 
مطرین

َ
لُمست

ا
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سید محسن علوی نسب  

از پیر و جوان باد هرآن پیرو اسالم 
اسالم به نیکی كندش شهره ی اّیام 

اّیام حیاتش گذرد یکسره بر كام 
كام دل خود گیرد از آن یار نکو نام 

»صابر«   

ثنای پیامبر: به قول جامی؛ سلیمان اگر دستش برتخت ملکه ی سبا 
رسید، حضرت محّمد بن عبداهلل »,« پای بر فرق عرش خدا نهاد. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: مهر ورزی و محّبت به پیامبر اعظم 
»,«، شاخصه ی دینداری، و پاسخی دندان شکن به دشمنان اسالم 

است. 
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ابوالفضل علیزاده  

ای شب گیسوی تو روز نجات 
آتش سودای تو آب حیات 

عقل شده شیفته ی روی تو 
سلسله ی شیفتگان، موی تو 

            » حکیم نظامی « 

ثن�ای پیامب�ر: از نََفس روح پرور حض��رت محّمد مصطفی »,« 
انفاس اولیای الهی معّطر است. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: اله��ی دلی ِده كه آیینه دار جمال 
جمیل محّمد »,« باشد.

أحید
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سعید علیزاده  

محّمد »,« كافرینش هست خاكش 
هزاران آفرین بر جان پاكش 

اساس شرع او، ختم جهان است 
شریعت ها، بدو منسوخ از آن است 

                  »حکیم نظامی« 

ثنای پیامبر: سالم بر تو ای پیامبر خوبی ها،  ای خاتم پیامبران كه 
از مکنت دنیا برخاس��تی و بر تخت استغنا نشستی. سالم بر تو و اهل 

بیت مطهر تو. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: در جهانی كه زشتی ها و پلیدی ها 
آن مایه شنیع شده است كه؛ به صاحب كمالی كه همه ی زیبایی های 
پیامبران الهی در او جمع است، اهانت می شود، باید تا آخرین قطره ی 

خون از ساحت مقدس پیامبر اعظم دفاع كرد. 
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محّمد علیزاده  

چشم مرا، تا به خواب دید جمالش 
خواب نمی گیرد از خیال محّمد»,« 

»سعدی« اگر عاشقی كنی و جوانی 
عشق محّمد بس است و آل محّمد 

»سعدی«    

 ثنای پیامبر: پیامبِر عظیم الش��أن اسالم، در پیشگاه الهی، از چنان 
منزلتی برخور دار است، كه خداوند پس از خود اطاعت از آن حضرت 

را به مؤمنان تکلیف می كند.  
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: همه ی مسلمانان جهان به پیامبر 
عش��ق می ورزند؛ و عش��ق به پیامبر می تواند سبب وحدت مسلمانان 
جهان باشد، و با اتحاد و اتفاق در زیر پرچم رسول اهلل »,« می توان 

همه ی مستکبران را سر جای خود نشاند.

اشرف
ل

لمح
 ا
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علی علیون  

محّمد»,« آنکه نور جسم و جانست 
گزین و مهتر پیغمبران است 

زنورش ذّره ای خورشید و ماه است 
همه ذّرات عالم را پناه است 

               »عّطار«

ثنای پیامبر: در نبّی مکرم اس��الم آن چنان صفات عالی انس��انی و 
مکارم اخالقی جمع بود كه دش��منان سر س��خت را تحت تأثیر قرار 
می داد، و به تس��لیم وادار می كرد، و دش��منان را س��خت مجذوب و 

دلداه ی خود می كرد.
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: وظیف��ه ی اّول ما ایمان به خدا و 
رسول اوست. دّومین وظیفه تسلیم آگاهانه و عاشقانه و متواضعانه به 
تعالیم و اوامر و نواهی ایش��ان است. سّومین وظیفه دفاع غیرتمندانه، 
از پیامبر اكرم»,« اس��ت. و خدایا تو شاهد باش كه ما در راه انجام 

این سه وظیفه آمادهی همه نوع فداكاری هستیم.
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فراز غفاری  

گر آمد برون ماه یوسف ز چاه 
شد آن چشمه، از چاه بر اوج ماه 
اگر خضر بر آب حیوان گذشت 

محّمد »,« زسرچشمه ی جان گذشت 
                           »حکیم نظامی «

ثن�ای پیامبر: مهر و محّبت رس��ول اهلل »,« ش��امل حال همه ی 
مردم می شد. عشق او به كودكان زبانزد خاص و عام است؛ در كوچه 
سالمش��ان می كرد و با آنان همبازی می ش��د. با فقیران الفتی دیرینه 
داش��ت. به بركت همین الفت؛ خصلت فقیر نوازی نش��انه ی ارادت به 

پیامبر اسالم بود. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: از خ��دا بخواهیم كه ما را زندگی 
محّم��دی عطا فرماید، و بر آئی��ن او بمیراند و در قیامت زیر لوای آن 

محتشم برانگیزد.

َافَصح
 العرب
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مهدی غفوری نسب  

شب والدت سلطان انبیاء، احمد 
صنم پرستان گشتند، در هم و غمناک 
چو دامن َصمِد بُت شکن به دست آمد 
زغّصه گشت گریبان بت پرستان چاک 

»سها«   

ثنای پیامبر: نّبی اكرم از لحاظ ش��خصیت بشری، فوق العاده و بی 
نظیر اس��ت. یکی از خصائل اخالقی واال ی ایشان این بود؛ كه خشم 
و غض��ب خود را كنترل می كرد. مردمی را كه در حق وی ظلم كرده 

بودند، عفو می كرد. 
وظیف�ه ی ما نس�بت ب�ه پیامب�ر: جوان��ان مس��لمان می توانند 
زیبایی های بشری و خصائل عالی ایشان را الگوی خود قرار دهند. در 
این صورت اس��ت كه به فالح و رس��تگاری رسیده؛ و با رفتار و كردار 

خود مبلّغ اسالم باشند.
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سید محّمد فتاحی 

حقیقت خاتم پیغمبران است 
ز نورش ذّره ای كون مکان است 

مه از شرم رخش هر مه گدازد 
چو در راهش گدازد سرفرازد 

      »عّطار« 

ثنای پیامبر: لس��ان الدین بن الخطیب می فرماید:  وقتی كه ستوده 
است تو را آیه ی قرآن / كی حمد بزرگِی تو، از مدح من آید. 

وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: در حّد توان خود قدم در راه پیامبر 
»,« بگذاریم و مس��لمانی باش��یم كه نمایانگ��ر عظمت و كمال و 
كاملترین مکتب توحیدی كه حضرت محّمد مصطفی »,« پیام آور 

آن بود، باشیم.

ر 
المطهَّ

ِمن کلِّ آفۀ
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دانیال فتح کبیر  

باز آی و فروغ حسن بی حد بین 
آن شاهد مطلق مجرد بین 

بگشای به باغ » ارجعی « شهپر 
یك شعشعه از جمال احمد بین 

      » الهی قمشه ای « 

ثنای پیامبر: حضرت محّمد»,« بهترین بنده خدا، و در راستگویی 
و امانتدار؛ به محّمد امین مشهور بود. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامب�ر: پیامبر اكرم »,« دو چیز گران 
به��ا و جاودانه برای ما به یادگار گذاش��ت. یک��ی كتاب اهلل، ودیگری 

عترت؛  بیایید پاسدار غیور این دو امانِت عزیزتر از جان باشیم. 

116



نیما فداکاری  

باز آی و فروغ حسن بی حد بین 
آن شعشعه ی مطلِق مجرد بین 

ختم رسل و طلیعه ی ایجاد 
مه طلعت آن نبی امجد بین 

           » الهی قمشه ای «  

ثن�ای پیامب�ر: حضرت محّمدبن عبداهلل »,«؛ خورش��ید عش��ق 
جاودانی، و حبیب مهرگستر پروردگار است. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: دش��منی ب��ا پیامبر اعظم »,« 
دشمنی با خداوند و همه ی پیامبران الهی است.   

لُمَقّضی
ا
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علی فدای 

باز آی و فروغ حسن بی حد بین 
آن شاهد مطلق مجرد بین 

آن طرفه همای باغ وحدت را 
بر سایه ی سدره ی مخلد بین 

            » الهی قمشه ای « 

ثنای پیامبر:  پیامبر اسالم »,«، رسول رحمت و پیام آور وحدت 
است. 

وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: با الگو قرار دادِن پیامبر راه سعادت 
را بپیماییم، وبا مهرگستری، مبلّغ اسالم راستین باشیم.
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هادی فرج پور

ای دل عشاق را تو سوخته 
ای تو ما را عاشقی آموخته 

بلبل اندر گل رخ زیبات دید 
گل ز دست عشق تو جامه درید 

            » محمد معین« 

ثن�ای پیامبر:  خاتم پیامبران آیینه ی تم��ام نمای خوبی ها و كمال 
است. 

وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: هر كس به راستی خداوند را دوست 
می دارد باید پیامبر را اطاعت كند و اگر این چنین باش��د، خداوند او را 

دوست خواهد داشت.

بارقلیط
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سید آرمین فرج زاده  

رسول عاشقان، ای عشق سرمد
امام راستان حّق،  محّمد »,«

دلم بوی گل باغ تو دارد 
شقایق گون، دلم داغ تو دارد  

   »موسوی گرمارودی« 

ثنای پیامبر:وقتی از همس��ر پیامبر اس��الم »,« در باره ی ُخلق و 
خوی او پرسیدند، فرمود: ُخلقش قرآن بود: خشنود به خشنودی قرآن 

بود، و از خشم قرآن خشم می گرفت. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: امروزه رسانه های الکترونیکی بستر 
بس��یار توانمندی ب��رای برقراری ارتباط با مردم جهان اس��ت. از این 
فضای وس��یع مجازی می توان برای تبلیغ اس��الم و ترس��یم سیمای 

دلکش پیام آور اسالم استفاده كرد. 
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محّمد فرزانه  

شفیع روز قیامت؛ محّمد»,« مرسل
كه قبله گاه جهان كرد طاق ابرو را  

شهی كه كرده ز درویشی و تهیدستی
كمند وحدت خود همچو موج بازو را 

»سلیم«    

ثن�ای پیامبر: خداوند حکیم در قرآن كریم؛ مرتبه ی جلیل پیغمبر را 
به طور روش��ن بیان فرموده است. و ایشان را به سبب برخور داری از 
صفات و اخالق نیکو، ثنا گفته، و بر بندگانش واجب س��اخته؛ تا به او 

بپیوندند، و از فرمانش پیروی كنند. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: ما جوانان باید پیرو آن  ُدر دانه ی 

هستی باشیم، واز ایشان با تمام وجود دفاع كنیم. 

تهامّی
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حمید فرشبافی 

من اینك عین خونم، عین جوشم
نپنداری كه »باخود« در خروشم 
من اینك عشق اویم،عشِق احمد

رسول جان، حبیب حّق، محّمد»,« 
          »موسوی گرمارودی« 

ثنای پیامبر: گرچه عاش��قان را عادت آن اس��ت ك��ه نام و صفات 
معش��وق را پیوس��ته به زبان آرند. لکن قرآن مجید با س��تودن پیامبر 
اعظم راه را برهمه ی دلدادگان بس��ته است. پس در وصف رسول اهلل 

»,« بهترین چکامه را معبود بی همتا سروده است. 
وظیف�ه ی ما نس�بت به پیامب�ر: جمال دل انگیز رس��ول خدا 
»,« را در فضای مجازی و رسانه های جهانی ترسیم كنیم. از این 
پتانس��یل عظیم می توان برای معرفی س��یمای اسالم ناب محّمدی 

استفاده كرد. 
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حسام فلکی  

ای مایه ی امید دل، ای رحمت خدا 
ای اّولین تجلّی حق، ختم انبیا 

قرآن توست روح تو و تا جهان بپاست 
بر اهل روزگار دلیل است و رهنما 

»صغیراصفهانی «  

ثن�ای پیامبر: حضرت محمد »,« زاهدی پرهیزكار بود كه زیاده 
روی و افراط را در هر نوع آن رد می كرد. در نفس او تمایالت واالتر 

و ماورای هر گونه عطش و ولع وجود داشت. ]توماس كارالیل [ 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: امروزه جوانان وحتی نوجوانان ما 
باید؛ هوّیت و ش��خصّیت اس��المی و انقالبی خود را، به خوبی درک 
كنند. تا بتوانند در جهان پر آش��وب ام��روزی، كه غرب می خواهد؛ با 
سلطه ی فکری و فرهنگی، یك نوع هوّیت جعلی را؛  به همه تحمیل 

كند، با قوت و قدرت نقش آفرینی كنند. 

ان دیّ
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ناصر فیاضی  

هست به مهمانسرای نعمت هستی 
عالم و آدم؛ طفیل خوان محّمد»,«
با همه اشجار چیست روضه ی جنت؟ 

چند نهالی ز بوستان محّمد»,«
        » جامی« 

ثنای پیامبر: حضرت ختمی مرتّبت محّمد مصطفی »,«، راستگو، 
پاكدام��ن، مدافع حقوق مظلومان، حافظ ج��ان و مال مردم و به طور 

خالصه  برترین الگوی فضایل عالی انسانّیت بودند. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: زیبایی های حضرتش را بشناسیم، 

و به زیباترین صورت، به مردم جهان معرفی كنیم. 
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امیر محّمد قاسمی  

خواجه ی دنیا و دین گنج وفا 
صدر و بدر هر دو عالم مصطفی 

آفتاب شرع و دریای یقین 
نور عالم رحمه للعالمین 

           »عّطار« 

ثنای پیامبر: نبی مکرم اس��الم »,« از لحاظ ش��خصّیت انسانی، 
فوق العاده، طراز اّول و بی نظیر اس��ت. خصایل اخالقی واال در وجود 

نازنین اش موج می زد. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: وقایع جهان نشان می دهد كه ما 
جوانان بیش از هر دوران به باز یابی هوّیت و شخصّیت اسالمی خود 
نیازمندیم، تا دراین جهان پرآش��وب؛ از دی��ن خود و پیامبر خود دفاع 

كنیم. 

زهرة المالئکه
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اسماعیل قربانی 

شاه دین، خواجه ی لوالک، محمد »,« كه دو كون 
برمیان بسته چو جوزا، كمر چاكریش 

هر سری، حلقه ی فرمان بَریش كرد به گوش 
چرخ در گوش كند حلقه ی فرمانبریش

                            » رهی معیری « 

ثنای پیامبر: رسول اهلل »,« پرده ی وصال ذوالجالل، و واسطه ی 
فیض پروردگار به بنده گان شایسته ی خداوند مّنان است. 

وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: چه دردناک است كه انسان؛ شاهد 
بی مهری و اهانت نا به كاران عالم، به پیامبری باشد كه؛ تمام زیبایی 
پیامبران الهی، در ش��خصّیت انسانی آن حبیب خدا ظهور یافته است. 

غیرت دینی چنین جفایی را چگونه تحّمل كند؟ 
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سید امیرحسین قریشی  

این صبح، صبح بعثت خورشیدی است 
كآتش به جان شب، شب كافر زد 

 بَعِث محّمد»,«است و به یك جلوه 
بعثت هزار طعنه به محشر زد 

»سهیل«   

ثنای پیامبر: خداوند متعال، ِگل حضرت محّمد بن عبدهلل »,« را 
به عشق سرشته است. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامب�ر: پیامبر اكرم »,« را، در همه ی 
عرصه های زندگی، اسوه و الگوی خود قرار دهیم. 

سعدّی

127



پویا قمری  

ز نور نخله ی طور محّمد »,« 
زمین پر گردد از نور محّمد»,« 

محّمد، نور و، نور او خدایی 
جهان از نور او در روشنایی 

»رياضی يزدی « 

ثنای پیامبر: هیچ انس��انی قادر نیست، تصویری كامل از شخصّیت 
نبی اعظم ارایه كند. آن چه را از فضایل و خصائل عالیِ  آن برگزیده ی 
خداون��د متعال می دانیم؛ جرعه ای از دریا ی كران نا پیداس��ت كه، به 

قدر تشنگی چشیده ایم. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: غیرت دینی و عشق به پیامبر حکم 
می كن��د كه با تبلیغ زیبایی جالل و جمال پیامبر»,« از آن حضرت 

دفاع كنیم. 
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هادی قواعدوش  

شرط است التفات و دعا آن را 
كز نام تو چکامه به دفتر زد 

نامت بلند باد كه با نامت 
اسالم پای بر سر اختر زد 

»سهیل« 

ثن�ای پیامب�ر: خداوند حکیم در قرآن كری��م، در معرفِی  پیامبرش 
می فرماید:  به یقین برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی 
ب��ود. برای آنها كه امید به رحمت خدا و روز بازپس��ین دارند و خدا را 

بسیار یاد می كنند. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: سیره و سنت رسول اهلل»,« را به 
درس��تی بشناسیم و درس��ت عمل كنیم. با اتحاد و اتفاق از اختالف و 
فرقه گرایی بین مسلمانان جلو گیری كنیم. از قرآن و عترت پاسداری 

و مراقبت كنیم.

صاحب
 الحوض
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امیر قویدل  

مّنور شد جهان از نور احمد 
حبیب حّق، ابوالقاسم محّمد»,« 

محّمد مهر ظلمت سوز آمد 
شب یلدای ما را روز آمد 

»صفا«  

ثن�ای پیامبر: پیامبر گرامی اس��الم آن لطیفه ی آس��مان ها و زمین 
است كه خداوند به خاطر این نعمت بزرگ به ما مّنت نهاده است. 

وظیفه ی ما نس�بت ب�ه پیامبر: باید فضای عال��م را آن چنان از 
عش��ق پیامبر ُپر كنیم كه كس��ی را جرأت كم لطف��ی به آن لطیفه ی 

الهی نباشد. 
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ساالر کاسبی  

سلیمان اگر تخت بر باد بست 
محّمد »,« زبازیچه ی باد، رست 

و گر طارم موسی از طور بود 
سرا پرده ی احمد از نور بود 

»حکیم نظامی « 

ثن�ای پیامب�ر: پیامبر اعظم نظام��ی را به وج��ود آورد كه یکی از 
ش��اخصه های مّهم آن، گسترش علم و معرفت بود، معرفت نسبت به 
دین، معرفت نسبت به طبیعت و همین علم اندوزی؛ جامعه ی اسالمی 

را در قرن چهارم هجری به قلّه ی تمدن علمی رساند. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: مسلمانان جهان باید تالش كنند 
كه؛ شکوه از دست رفته ی تمدن اسالمی را به دنیای اسالم بازگردانند. 
اتحاد و اتفاق مسلمانان را حفظ كنند. با مهر ورزی نسبت به رسول اهلل 

»,«؛  فضای جهان را سرشار از عشق محّمدی كنند. 

ُطهر
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علی کریم زاده  

محّمد »,« شهسواِر شهسواران 
محّمد، تاجبخش تاجداران 

زحّد عقل، برتر پایه ی او 
فروغ  آفتاب، از سایه ی او 

»رياضی يزدی«

ثنای پیامبر: پیغمبر اعظم »,«، به سبب برخورداری از ابعاد وسیع 
فضائل ش��خصّیتی و برگزیده شدن از جانب خداوند حکیم، عالی ترین 

شخصّیت بشری است. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: دینداری  با عشق و محّبت به خدا و 
رسول خدا، و بیزاری و نفرت به دشمنان خدا و رسول خدا تحقق می یابد. 
امروز دین مبین اس��الم بیش از هر زمان به بر افرشتن پرچم تولّی و 
تبّری نیازمند اس��ت. جوانان مس��لمان می توانند با استفاده از پتانسیل 

اینترنت، جوانان جهان را علیه دشمنان خدا برانگیزند. 
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رضا گلزاری  

حق چو كرد آن نور مطلق در ظهور 
آفرید از نور او صد بحر نور 

بهر خویش آن پاک جان را آفرید 
بهر او خلق جهان را آفرید 

       »عّطار« 

ثنای پیامبر: من عاش��ق محّمدم »,«، همو كه در دانه ی هستی 
است، همو كه حبیب خداست و پیام آور سعادت و نیکبختی جاویدان. 
من عاش��ق محّمدم »,«، چرا كه نظیری برایش نمی یابم و جز خوبی در 
حیاتش نمی جویم. او كه رحمه للعالمین است، و وجود او و خاندان پاكش تنها 
دلیلی است كه باور كنیم؛ پاكی و عدالت و صداقت افسانه نیستند. او كه یادگاران 
آسمانی اش منظومه هدایتند و آخرین ُدّر شاهوارش، موعود محبوب ما»أ«. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: پیامبرمان را بشناس��یم. و س��یره 
و س��ّنتش را بیاموزی��م. اطاعتش كنیم و اطاع��ت از او و اهل بیتش 
را اطاع��ت از خدا بدانیم. اجر و مزد رس��التش را با موّدت و دوس��تی 

خاندانش ادا كنیم. با رفتار محّمدیمان ُمبلغ آیینش باشیم. 

افر قلیط
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صمد گوزلی  

عقل كل، نقش مشّیت، روح بخش ماسوی 
احمدو محمود، ابوالقاسم، نّبی مستطاب 

جان آدم، روح اعظم، صورت حق، مصطفی 
كه نبی بود او، و آدم بُد میان خاک و آب 

                          »عنقا«

ثن�ای پیامب�ر: پیامب��ر اعظم »,« از س��ه چیز، خ��ود را محفوظ 
می داشت: مجادله كردن، پرگویی، كارهای بیهوده 

وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: چنان كه خداوند متعال در سوره ی 
َ َو َمالئَِکَتُه یَصلُّوَن َعلَي النَّبِي یا أَیَها الَِّذیَن  احزاب می فرماید: »إِنَّ اهللَّ
آَمُنوا َصلُّوا َعلَیِه َو َس��لُِّموا تَْس��لِیمًا« به فضل خدای متعال هرگاه نام 
مبارک حضرت محّمد»,« را می ش��نوم و یا بر زبان جاری می سازم 

از ژرفای جان و با تمام وجودم صلوات می گویم. 
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ساالر ماراالنی  

عالم سرا پا نور شد، رشك فضای طور شد 
اّم القرا معمور شد، از مقدم صدر االمم 

آیینه ی آیین او، جام حقایق بین او 
جمع الجوامع دین او، شد خیر ادیان الجرم 

                              »کمپانی«

ثنای پیامبر: در ملکوت اعلی، پیامبر آن چنان عظیم الش��أن است، 
كه حامالن عرش، نقش پایش را سجده می كنند. 

وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: پیغمبر اسالم را در عرصه ی سیاسی 
اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی؛ الگوی خود قرار دهیم، و همه ی مهر و 

محبتمان را نثار وجودش كنیم. 

افروق
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رضا مجاور  

جان سحر جسم سمنبوی توست 
شام، غالم سِر گیسوی توست 
ماه كه خم كرده سر خویشتن 

بوسه زن گوشه ی ابروی توست 
               »موسوی گرمارودی« 

ثن�ای پیامبر: حضرت ختمی مرتّبت؛ پر وقار س��خن می گفت، و با 
صدای بلند نمی خندید. همواره لبخند فریبایی برلب داشت، كه دل از 

پیروانش می ربود.  ]فروزانفر[ 
وظیف�ه ی ما نس�بت به پیامب�ر: تعالیم پیامب��ر را بیاموزیم و در 
زندگی فردی و اجتماعی به كار بندیم. پیرو راستین پیامبر باشیم. این 

بهترین نوع دفاع از پیغمبر اسالم است.
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 محّمد محجوب 

محّمد»,« نور و، نور او خدایی 
جهان از نور او در روشنایی 

كتاب او، كتاب آسمانی است 
كتاب آسمانی؛ جاودانی است 

   » رياضی يزدی « 

ثنای پیامبر: ش��خصّیت  واال و بی نظیر پیامبر اس��الم؛ اس��وه ای 
حس��نه برای اوج تکامل بش��ری و محور پر جاذبه ی وحدت اسالمی 

است. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: جوانان مسلمان می توانند، مطالعات 
گسترده ای در ابعاد شخصیت پیامبر اكرم»,«، و زندگی پر بركت و 
تعالیم آن بزرگوار انجام دهند. از این راه عش��ق و محّبتشان به پیامبر 
فزون تر و ایمانش��ان به خدا قوی تر، و نفرتش��ان نسبت به دشمنان 

خدا، بیشتر خواهد شد.

فتاح
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پویا محمد حسن زاده   

سر حلقه ی عشاق به عالم، احمد 
یعنی هدف از خلقت آدم، احمد 

رخشان و فروزنده بر انگشت وجود 
پیغمبری انگشتر و خاتم، احمد 

                  »مرادی«

ثن�ای پیامب�ر: آنچه در ق��رآن كریم در خصوص پاك��ی، صداقت، 
س��خاوت و دیگر فضیلت های بشری مطرح شده؛ آیینه ی تمام نمای 

آن را در سلوک رسول اهلل »,« می توان مشاهده كرد. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: پیروی از پیامبر اس��الم »,« و 

دفاع از آن حضرت، مهم ترین وظیفه جوانان است. 
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مهران محمود زاده 

روی زیبایش، بهشت عشق و گلزار رضاست 
جنت رضوان به چشم عاشق آن سیماستی 

مصطفی، احمد، ابوالقاسم، محمد»,« از احد 
نعت و نام و كنیتش؛ زیبا ترین، اَسماستی 

                           » الهی قمشه ای « 

ثن�ای پیامب�ر: حضرت رس��ول اك��رم »,«؛ كامل تری��ن الگوی 
س��خاوتمندی، وفای به عهد، خوش اخالقی، پاكدامنی و خدا پرستی 

هستند.
وظیف�ه ی ما نس�بت به پیامب�ر: پیروی از ش��ریعت پیامبر اكرم 

»,« و محّبت به اهل بیت عصمت و طهارت »[« است. 

محیااث
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امین مدهوش 

ای خاک ره تو عرش را تاج 
یك پایه ز قدر توست معراج 

تو ُدّر یتیمی و تو را جای 
برتر زهمه چو ُدّرة التاج 

» جامی« 

ثنای پیامبر: تقریر عظمت رس��ول اكرم »,« محال است. ناچارم 
به جرعه ای از اقیانوس فضایل ایش��ان، اكتفا كنم. س��کوتش از سر 
حکمت، خش��م و خشنودی اش برای جلب رضای خدا، حیا و عّفت و 

وقارش بی بدیل، زهد و تقوی و پاكدامنی اش بی نظیر بود. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: هزار س��ال است كه غربی ها، در 
خصوص پیامبراكرم »,«؛ افسانه گویی و دروغپردازی می كنند. جا 
دارد مسلمانان جهان؛ به معرفی چهره ی واقعی آن شخصّیت بی بدیل 

هّمت گمارند. 
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امیر مرادی  

بیا، ای آسمانی رهبر ما
ز رحمت سایه گستر بر سِر ما 
ز نور وحی خود، از بام افالک 
دری بگشا به روی عالم خاک 

             » رياضی يزدی« 

ثن�ای پیامبر: رس��ول اكرم »,«؛ درخش��انترین س��تاره در عالم 
كائن��ات، و تعالیم آن حضرت؛ مایه ی رس��تگاری و آرامش جهانیان و 

عالج درد بشرّیت در هر عصر و مصر است. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: با تأسی و اقتدا به پیامبر اسالم، و 
عمل به قرآن مجید، از قرآن و عترت پاس��داری كنیم. در این صورت 
اس��ت كه فضای جامعه اس��المی؛ و همه ی ما به فالح و رس��تگاری 

خواهیم رسید.  

َمهَبط المالئکة
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امیر مسعودی  

درودی معّطر چو زلفین یار 
سالمی مفرح چو باد بهار 

ز صبح ازل تا به عصر شمار 
زمن باد بر خاک احمد»,« نثار 

                   »يغما جندقی« 

ثنای پیامبر: پیامبر اكرم، آخرین س��فیر عرش الهی، رسالت خود را 
در سرزمین جهل و ظلمت با واژه ی »بخوان « آغاز كرد ند، و با ندای 
توحید و یکتاپرس��تی؛ بشر را از اسارت و بردگی و تعّصبات كوركورانه 
رها ساخته و به مساوات، تفکر، آزاداندیشی و صداقت دعوت نمودند. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: اینك بر جوانان كشور های اسالمی 
است كه رفتار و كردار  نبی اكرم »,« را الگوی زندگی خود ساخته 
و با پیش��رفت در علم و مدنّیت و دیانّت دشمنان پیامبر خود را نا امید 

كنند. و برسد روزی كه آنان نیازمند علم و دانش ما باشند. 
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عرفان مسلم پور  

آمد از بحر وجود، آن ُدر یکتا كه شما 
قیمت گوهِر خود، زآن ُدر یکتا شنوید 

هم به چشم از رخ وی، نور هدایت بینید 
هم به گوش از لب وی، بانگ مساوا شنوید 

                            » امیری فیروزکوهی« 

ثنای پیامبر: در عالم هس��تی، هیچ كس پاكدامن تر از رسول اكرم 
»,« نیست. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامب�ر: وظیفه ی كنونی مس��لمانان در 
سراسر عالم، دفاع از اسالم و رسول مکرم»,« اسالم است. 

نبّی الّسیف
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مسعود مقدمی  

خورشید، پرتوی ز جمال محّمد»,« است 
جبریل، جلوه ای زجالل محّمد است 

آن دروه ی كمال كه عقل نخست راست 
یك ذّره ز آفتاب كمال محّمد است 

»رياضی يزدی«   

ثن�ای پیامبر: پیامبر اعظم »,«، آن س��راج منی��ر و مثل اعالی 
فض��ل و كمال و آن صاحب ُخلق عظیم اس��ت كه؛ اندیش��ه در كنه 

كمالش مبهوت، و عقل از درک علّوش حیران است. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: اُنس با قرآن و عترت، و الگو پذیری 
از حج��ت خدا، مهر ورزی با رس��ول اهلل»,« و اهل بیت عصمت و 
طهارت »[« و مراقبت از مقّدسات دین و تبلیغ موثر تعالیم اسالم 

از مّهم ترین وظایف مسلمانان است.  
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احسان مالمهدی  

من دلباخته را قبله ی حاجات تویی 
كه مرا شاهد شبهای مناجات تویی 

عشق را مصدر و عشاق جهان را مقصود 
سرور اهل صفا، سیِد سادات تویی

                        »مژده« 

ثنای پیامبر: به روز حش��ر پیامبر اعظ��م »,« در حالی كه پرچم 
ستایش را باال برده است و پیامبران پیشین زیر آن گرد آمده اند، برای 
ش��فاعت مؤمنان به صحنه ی قیامت می آید، و اّول كس��ی اس��ت كه 

شفاعت می كند، و شفاعتش پذیرفته می شود. 
وظیف�ه ی ما نس�بت به پیامب�ر: اكنون كه بر آنی��م كه به آیین 
محّمدی زندگی كنیم؛ باید همواره آماده ی مقابله با تهاجم فرهنگی و 
نظامی باش��یم، و عامل استقامت مردم؛ دینداری و غیرت دینی است. 
چنان كه عامل پیروزی انقالب اس��المی و هش��ت سال دفاع مقّدس 

غیرت دینی مردم بود، نه سالح و نیروی نظامی. 

َینبوع الحکمة
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مهدی مالیی  

آمیزه ی شور و عشق و عرفان، احمد 
مفهوم عمیق علم و ایمان، احمد 

من در عجبم چگونه با این همه وصف 
می زیسته در عالم امکان، احمد؟! 

                     »مرادی« 

ثن�ای پیامبر: آنه ماری ش��یمل می فرماید:اگر جمی��ع جماِل پیامبر 
اعظم »,«، پیش چشمان ما از پرده برون می آمد؛ دیدگان عظمتش 

را تاب نمی آوردند. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: رس��ول اهلل»,« برترین الگوی 
كمال جویی برای انسان است. آن حضرت هم پای آراستگی باطنی و 
تزكیه ی نفس به آراس��تگی ظاهری هّمت می گماشتند. ما پیروان آن 
حضرت نیز باید همانند ایشان در كنار خود سازی و عبادت؛ به نظافت 

و بهداشت و آراستگی ظاهری خود اهمّیت بدهیم.
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سجاد منصفی  

وحی خدا، سرود َملَك، ذكر مؤمنین 
صلوات بر محّمد و آل محّمد است 

فردا كه سر زخاک » ریاضی« برآورد 
در فکر و ذكر و یاد و خیال محّمد است 

                    » رياضی يزدی« 

ثنای پیامبر: یا رس��ول اهلل! همانند شما دیگر بر روی زمین نخواهد 
آمد. زیرا خاتم النبیین هستید. لکن با ذكر صلوات برشما؛ نور حضورتان 

را بر قلبم احساس می كنم. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: آیه ی شریفه ی » لَکم فی رسول اهللِ 
اُسَوه َحَسنه « ما را مؤظف می كند كه در رفتار، گفتار، معاشرت بامردم، 
مناس��ك عبادی و مهر ورزی به اهل بیت عصمت و طهارت»[« 

به پیامبر اعظم »,« تأسی و اقتداء كنیم. 

یثربی
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سید امیررضا موسوی  

ما پیروان صادق آل محّمدیم 
در بارگاه دین خدا پیشوا تویی 
فخر امام بر همه ابنای عالمی 

صدر صدور، ای شرف انبیا تویی 
            » هّمت «

ثنای پیامبر: خداوند – جّل َجالله – پیامبرش را به محاسن جمیل، 
اخالق حمید، رفتار كریم وفضایل بی شمار آراست؛ تا حّجتش را بر ما 
بندگان تمام كند، تا در روشنای چراغ هدایتش راه سعادت بپیماییم. 

وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: بدانیم كه او طبیب و كتابش شفای 
جان اس��ت، و اگر پیرو او باش��یم، در قیامت شفیع ما خواهد بود. پس 
بیایی��د با مهرورزی و م��وّدت اهل بیتش، اجر و مزد رس��التش را به 
پردازیم. هر آنچه را برما روا می دارد بپذیریم. هر آنچه را نهی می كند 
دوری گزینی��م. س��الم و درود خود را نثار آن نازنی��ن و آل اطهارش 

نماییم. در این صورت است كه رستگار خواهیم شد. 
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محّمد امین میرزا  

شب سایه ای زگیسوی ُمشکین شمیم اوست
روز آیتی زنور جمال محّمد»,« است 

عطر بهشت و روشنی دیدگان حور 
از ُمشك موی و، روی بالل محّمد است 

»رياضی يزدی «    

ثنای پیامبر: پیامبر اعظم آن محتش��می است كه؛ خداوند متعال در 
وصف و وظایفش فرمود: ای پیامبر! ما تو را فرستادیم تا گواه و بشارت 
ده و بیم رسان باشی، و تو را فرستادیم تا خواننده ی خلق به سوی خدا 

باشی، به اذن وی و چراغی روشنی بخش باشی، مردمان را. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: فرا گرفتن حقایق دین مبین اسالم، 
مراقبت از دین و ایمان خود، مراقبت از ارزش��های دینی و مقّدس��ات 
عال��م، مهر و محّبت خود را معطوف خ��دا و پیامبر و اهل بیت پیامبر 

كردن؛ ما را در هر دو دنیا سعادتمند می كند. 

محّمد
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محّمد رضا نباهت  

و گر كرد ماهی، ز یونس شکار 
زمین بوس او كرد، ماهی و مار
ز داود اگر دور درعی گذاشت 

محّمد »,« ز دّراعه، صد درع داشت 
»حکیم نظامی«

ثنای پیامبر: پیامبر گرامی اسالم؛ بسیار مهربان، پر گذشت و فروتن 
و ب��ا كودكان خوش رفت��ار بود.  اهل كینه توزی و انتقام نبود؛ بل كه 

به اغماض و بخشندگی معروف بود. 
وظیف�ه ی ما نس�بت به پیامبر: كمال دینداری عش��ق به خدا و 
منظومه ی عاش��قان و دوس��تان خ��دا، و نفرت و بیزاری از دش��منان 
خداوند اس��ت. غیرت دینی م��ا را به نفرت از كس��انی می خواند كه؛ 
اهانت به س��احت قدس برترین پیامبر خدا را، آزادی قلم و بیان تلقی 

می كنند.  
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حسین نجفی  

سید خیِل ُرسل، ختم نبیین احمد 
شه لوالک محّمد »,« كه امینش لقب است 

دین او ناسخ ادیان تمامی رسل 
ذات او از همه برتر به علّو حسب است 

»شمس الفصحا«    

ثنای پیامب�ر: وجود نازنین حضرت محّمد مصطفی »,«؛ برترین 
عطیه ی الهی، برای رستگاری و سعادت انسان، در طول تاریخ بشرّیت 

است. 
وظیفه ی ما نس�بت ب�ه پیامبر: مهم ترین وظیف��ه ی ما در تبلیغ 
پیامبر اس��الم »,« ترس��یم چهره ی اس��الم و پیام آور اس��الم به 

جهانیان، به ویژه نسل جوان و نوجوان است. 

ماحی

151



رامین نژاد مختاری

آیت حق همه در شأن تو نازل شده است 
كه به قرآن همه جا معنی آیات تویی 
محو در دایره ی عشق تو گشتم دیدم 

مركز كون ومکان، نقطه ی اثبات تویی 
                        »مژده« 

ثن�ای پیامب�ر: خداوند پیامبر اكرم »,« را چراغ روش��ن و نورانی 
معرفی می كن��د. یعنی همه ی حركات و س��کنات و رفتار و گفتارش 

آموزنده و نورانی است. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: با اطاعت از رس��ول اهلل »,« به 
گونه ای زندگی كنیم كه، پیامبر پس��ند باش��د. تا در روز قیامت، از ما 

شفاعت كند.  
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سعید نصیری 

بخوان به نام خدایی كه َرّب ما َخلَق است 
پدید آور انسان ز نطفه و َعلَق است. 

بخوان كه َرّب تو باشد زما سوا  اكرم 
كه ره نمود بشر را، به كار برِد قلم 

به گوش هوش چو این نغمه ی سروش شنید 
هزار چشمه ی نور از درون او جوشید 

از درون گلشن جانش شکفت راز وجود 
گشود بار در آندم به بارگاه شهود 

                   » جذبه« 

ثن�ای پیامبر: پیغمبر اعظم »,« اس��وه حس��نه ی س��ر نهادن به 
اراده ی خداوند و اخالص ورزی است. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: اگر الزم باشد هزاران بار جانمان 
را فدای یك تار موی نبی اكرم »,« می كنیم.   

حاشر
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 مهدی نقی نژاد 

دال میالد ختم المرسلین است 
فروغ آسمانی در زمین است 

می وحدت كه عارف تشنه ی اوست 
برآمد همچو مهر از ساغر دوست 

                  »صفا « 

ثن�ای پیامب�ر: حضرت محّمد»,« س��وره ی عش��ق، آیه ی مهر، 
چشمه ی نور و برترین و آخرین پیامبر است. 

وظیفه ی ما نس�بت ب�ه پیامبر: الهی مرا جانی سرش��ار از آیین 
محّمد»,« و دلی مملو از محّبت آن آیه ی مهر عطا كن.   
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مهدی نور محمد زاده  

منشور آسمانی قرآن، كتاب اوست 
قول خداست؛ آنچه مقال محّمد »,« است 

ُخلق عظیم را كه به قرآن ستوده اند 
تجلیلی از خدا، ز خصال محّمد است 

»رياضی يزدی«    

ثنای پیامبر: چون كسی برای درخواستی به حضور پیامبر می رسید، 
تا كارش را برنمی آورد، یا دس��ت كم كالم��ی مهر آمیز نثارش نمی 
كرد، روانه اش نمی ساخت. مهربانی  و گشاده رویی پیامبرشامل حال 

همه می شد. ]ترمذی، شمایل[ 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: بسیاری از مردم دنیا اگر به اندازه ی 
ما مس��لمانان پیامبر را بشناسند؛ از ژرفای دل شیفته و عاشق اخالق 
حمید، و فضایل جمیل آن حضرت، خواهند شد. بنابراین معرفی پیامبر 

اسالم به مردم جهان؛ وظیفه ی تاریخی ما مسلمانان است.  

عاقب
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رامین نوری زاده   

خواهی اگر آبروی هر دو جهان را 
باش سراپا غبار كوی محّمد »,« 

عشق جهانتاب همعنان مه ومهر 
حلقه زد از روشنی به كوی محّمد»,« 

                 »مشفق« 

ثن�ای پیامبر: حضرت محّم��د »,« در عدالت ورزی چنان دقیق 
بود كه وقتی در جمع یاران می نشس��ت نگاهش را میان آنان تقسیم 

می نمود، و هرگز با چشم و ابرو اشاره نمی كرد. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: یکی از وظایف مؤمنان آن اس��ت 
كه همانند خداوند و فرش��تگان؛ به پیامبر درود بفرستند و تسلیم وی 

باشند.  
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 فردین نوری زاده 

ای سر افراز دو عالم كه امین وحی 
نغمه در عرش به سودای تو سر كرده 

خلق ایران ز پی حفظ حریم تو 
پیش پیکان بال، سینه سپر كرده 

     » جذبه« 

ثن�ای پیامب�ر: پیامبر اكرم »,«؛ قبل از بعث��ت در میان مردم به 
خردمندی و امین بودن مشهور بودند. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: باید از فرامین آن حضرت اطاعت 
كنیم. پیام نجات بخش ایش��ان را به گوش جهانیان برسانیم. در برابر 

ابولهب های قرن بیستم از ایشان دفاع كنیم. 

ی
ّ
مقف
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مجتبی نویدی 

بهار بی خزان، روی محّمد »,« 
بهشت جاودان، كوی محّمد »,« 

منّور می شود، چون ماه از مهر
دلی گر رو كند، سوی محّمد »,« 

»صائم کاشانی «   

ثنای پیامب�ر: حضرت محّمد »,«؛ برترین الگوی انس��ان كامل  
برای بشرّیت، و برترین پیامبر الهی، هستند. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: پیروی از رس��ول اهلل »,« یگانه 
راه صالح و سعادت و سربلندی در دنیا و آخرت است. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: ما باید در كمال غیرتمندی مدافع 
حریم پیامبر عظیم الش��أن اس��الم باش��یم. و با كوچکترین اهانتی به 
ساحت مقّدس ایشان در كمال قدرت مقابله و به وظایف اسالمی خود 

عمل كنیم. آنان باید بدانند كه ما همه عاشق محّمدیم. 
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امیر محمد نیکنام  

بانگ او دعوت آزادی و آزادگی است 
بانگ آزادی و آزادگی، اینجا شنوید 

همه جا قائمه ی ظلم در افتاده به خاک 
همه را قاعده ی عدل، مهّیا شنوید 

» امیری فیروزکوهی«    

ثنای پیامبر: از وجود نازنین حضرت محّمد بن عبداهلل »,« نبّوت 
كمال یافت. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: همه آرزویم این اس��ت كه ش��وم 
غبار كویش. 

نبّی الرحمة
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علیرضا ودادی  

تا روزگار و گردش لیل و نهار هست 
زیب جهان، حرام و حالِل محّمد»,« است 

موسی ستاده پای برهنه، عصا به دست 
در آن صفی كه صّف نعاِل محّمد»,« است 

                   »رياضی يزدی« 

ثنای پیامبر: رس��ول اكرم »,«، هرگز عیب مردم را جست و جو 
نمی كرد. از دوش��یزگان پرده نش��ین با حیاتر بود. هنگام راه رفتن با 

آرامی و وقار راه می رفت. 
وظیف�ه ی ما نس�بت به پیامب�ر: جوانان باید پای بن��د تعالیم و 
دس��تورات پیامبر اعظم »,« باشند، و آن حضرت را الگو و سرمشق 
خود قرار دهند.  این امر به اتحاد امت اسالمی، و گرایش نسل جوان، 

به سوی اسالم كمك خواهد كرد.  
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امیر وفایی 

نقش است چو در دفتر دل نام محّمد»,« 
با خامه ی اندیشه بر او مشك فشان باش 

فریاِد  گلو گیر اسیراِن  زمین  را  
آواز دِه ؛ كوِش گران باِر، زمان باش 

                    »مشفق« 

ثنای پیامبر: رس��ول اعظم »,«، آن ش��فیع محش��ر است كه به 
باریك گ��ذر گاه صراط، اندر آن معركه ی ه��ول و هراس؛ همه امّید 

شفاعت دارند. 
وظیف�ه ی ما نس�بت ب�ه پیامب�ر: تعالیم پیامبر اك��رم »,« را  
س��رلوحه ی زندگی قرار دهی��م، و به هر مقدار ك��ه می توانیم با قول 

وفعل خود؛ مرّوج اسالم و مدافع پیامبر اسالم باشیم.  

مصطفی
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احسان وکیلی آذر  

دماغ عقل، معّطر شود ز بوی محّمد»,«
نسیم لطف خدا می وزد زكوی محّمد»,«

جهان به شوق درآمد زآیه آیه ی قرآن 
كه نغمه های خدا بود در گلوی محّمد»,«

» مهدی سهیلی«   

ثن�ای پیامبر: جان همه ی ممکنات و خواجه ی همه ی انبیای الهی 
حضرت محّمد مصطفی »,« است. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: زنده نگه داش��تن س��یره و سنت 
پیامبر اس��الم. مقابله با دشمنان اسالم و نشر و تبلیغ معارف اسالمی 

در سراسر جهان و مراقبت از مقّدسات اسالم. 
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علیرضا وکیلی  

آب حیات است، خاک كوی محّمد »,« 
غیرت مهر است، ماه روی محّمد 

مجمع دلهای خلق هر دو جهان است 
حلقه ای از زلف مشکبوی محّمد 

»جذبه «    

ثن�ای پیامبر: حضرت ختمی مرتبت محّمد مصطفی »,« بس��یار 
مهرب��ان، پای��دار به عهد و پیمان، امین و امانتدار بودند. ش��ب ها را با 

عبادت به صبح می رساندند. 
وظیفه ی ما نسبت به پیامبر: از پیروان صدیق آن حضرت باشیم. 
پیام اس��الم راس��تین را به گوش جهانیان برسانیم. حامی مظلومان و 

ستمدیدگان و محرومان باشیم. 

رسول الله
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محّمد رضا وکیلی  

در شبستان تجلّی چارده مصباح نور 
از ضیاء حضرت معبود موقد)۱( ساختند 

از والشان بهر دستاویز خلق از ساق عرش 
تا زمین حبل المتین دین مجدد ساختند 

                     » میرزا حبیب خراسانی« 

ثنای پیامبر: فقیر نوازی پیامبر اسالم »,« چنان بود كه در رفتار 
با بردگان فرمود: از آن چه خود می پوش��ید به تن آنان كنید، و از آن 

چه خود می خورید خوراكشان دهید. ]فروزانفر[ 
وظیفه ی ما نس�بت ب�ه پیامبر: اطاعت از پیامب��ر اكرم »,«، 
و اه��ل بیت»[« و مهرورزی با ایش��ان را خداوند، ره س��عادت و 

رستگاری معرفی كرده است. 

۱ - موّقد: جای افروختن آتش
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نوید ولی زاده   

»محّمد « زنده و جاوید خواهد ماند 
»محّمد« تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند 

جهانی نیك می داند –
كه نامی همچو نام پاک »پیغمبر« مؤّید نیست 

ومردی زیر این هفت آسمان همتای »احمد« نیست 
                                 »مهدی سهیلی«

ثنای پیامبر: خداوند قدر پیامبر خود را عظیم گردانیده و او را فضایل 
و محاس��ن و مناقب خاص عطا فرموده و منصب جلیل او را به چنان 
عظمتی س��توده اس��ت كه نه زبان را رس��د و نه قلم را كه وصف آن 

گوید ] قاضی ِعیاض[ 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: جوانان نبای��د فراموش كنند، كه 
الگو قرار دادن پیامبر اسالم، و اجرای احکام آن حضرت بهترین پاسخ 

به مخالفان و تأثیر گذارترین تبلیغ اسالم است.  

امین
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عطا یراقی  

ای از همه ممکنات اقدم 
گفتار تو بر خرد مقّدم

ای بهر تو آفریده گیتی 
شمس و قمر و ستارگان هم 

          »امینیان «

ثنای پیامبر: پا كیزه گی، عطر آگینی،خوشبویی و خود آرایی پیامبر 
اكرم »,«؛ زبانزد خاص و عام بود. 

وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر:  س��عی كنیم راه پیامبر را كه راه 
رستگاری و سعادت است، ادامه دهیم. 
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مهدی یلدوغی  

گشت نگون بت به هر كجا، چو برآمد 
نعره ی تکبیر از گلوی محّمد 

»جذبه« گرت آرزوی طلعت غیب است 
از همه بازآ، نگر به سوی محّمد 

                      »جذبه« 

ثن�ای پیامب�ر: حضرت محّم��د »,« یگانه ی آفرینش، س��ر آمد 
مهربانان، س��اده زیس��ت، كم خوراک، كم خواب،  فقیر نواز، شکیبا و 

شجاع بودند. 
وظیفه ی ما نس�بت به پیامبر: وظیفه ی ما جوانان این است كه 
راه ایش��ان را ادامه دهیم و با دش��منان ایشان مقابله كنیم و چهره ی 

واقعی ایشان را به جهانیان معرفی كنیم. 

خاتم االنبیاء
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