
 شاّکاری از ٍصال شیرازی

 الهلباغ



ٍصال تِ هتخلص شیرازی شفیغ هحوذ هیرزا...اها 
 تسرگاى از شیراز در ق . ُ 1262 سال هتَفی شیرازی

  . تَد لاجار شاُ فتحؼلی ػصر ػرفای ٍ ادتا ٍ شؼرا
  گاًِ ّفت خغَط توام تِ ػلوی، هراتة تر ػالٍُ

  ٍ تؼلیك ریحاى، رلاع، ثلث، ًستؼلیك، ًسخ،)
  ًیس فراٍاًی کتاتْای ٍ داشتِ سسا تِ هْارتی (شکستِ

 67 ایٌکِ جولِ، از . است ًگاشتِ هختلف خغَط تا
  ًَشتي اثر تر . است ًَشتِ خَد زیثای خظ تِ لرآى
  هراجؼِ پسشک تِ ٍ آٍرد هی       آب چشوش زیاد
  هی درهاى را چشوت هي :گَیذ هی دکتر کٌذ، هی

  . ًٌَیسی خظ ٍ ًخَاًی اٍ تا دیگر کِ شرعی تِ کٌن،
 تِ شرٍع دٍتارُ چشن، تْثَدی ٍ هؼالجِ از پس

  هی ًاتیٌا کلی تِ ایٌکِ تا کٌذ هی ًَشتي ٍ خَاًذى
  هحوذ تِ هتَسل اضغرار حالت تا سراًجام . شَد
 ػالن در شثی . شَد هی اٍ آل ٍ آلِ ٍ ػلیِ اهلل صلی
  هی خَاب در را آلِ ٍ ػلیِ اهلل صلی اکرم پیغوثر رؤیا

 تیٌذ،



در چرا :فرهایذ هی اٍ تِ حضرت  
  گَیی ًوی هرثیِ حسیي هصائة

  شفا را چشوت هتؼال خذای تا
  حضرت حال ّواى در . دّذ

  حاضر السالم ػلیْا زّرا فاعوِ
  اگر !ٍصال :فرهایذ هی گردیذُ،

  از اٍل گفتی، هصیثت شؼر
  خیلی اٍ زیرا ;کي شرٍع حسنم
  . است هظلَم

کرد شرٍع ٍصال رٍز آى صثح  
 تِ دست ٍ زدى لذم خاًِ دٍر

  را شؼر ایي ٍ گرفتي دیَار
 :سرٍدى

 



 : آى گاُ اضافِ کرد. ًیوِ دٍم شؼر را کِ گفت، ًاگْاى چشواًش رٍشي ٍ تیٌا شذ 
 

 خىنی هک خىرد  رد همه عمر، اس گلى      ربیخت
 دل را تهی سخىن دل چـند ساهل کرد                                                                                                                                      

 

 آن طشت را س خىن جگر باغ الهل کرد                                                                                                                                            اس اتب رفت و طشت طلب کرد و انهل کرد 



  سینب کشید معجر و آه اس جگر کشید 
  سد هب سینه و اس ردد انهل کردکلثىم                                                                                                                  

  جامنبىد عجب هک خىن جگر گرشدش هب   
 روسگار همین ردایپهل کردعمریست                                                                                                               

 



 کالهل کردرپیـشان هک بىد ره دختزی                                                                                                                          خىنرهخىارهی هک بىد روان کرد سیل   کردتىان سغصه زهاران رساهل ورمی                                                                                                                                                 مصیبتشو  نىشت قصه ی ردد نتىان 



نم هچ سان   گذشتروس شد عیان هک رسىل اسجهان آن                                                                                                         گذشتیارب هب اهل بیت ندا
   

 (گروه ادبیات استان)سمپاد و صدرا  سرای دبیرادبیات باتشکرغالمی 


