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 ۲۴/۱۱/۲۰۱۸                                                                                                حامد فارانی    

 

)ص(   میالد نبیاکرام بمناسبت   
 

 قطعه)ص(  امین خجسته و پرمیمنت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی ربیع االول  روز میالد  ۱۲بمناسبت 
بیاد بزرگ  » حضرت تحت عنوانآن  بمناسبت میالد با سعادت  محمود فارانی سالها پیش استاد پدرم راکه  شعری

مسلمانان جهان تقدیم  به همه دوستان و که این شعر را  مناسب دیدم بندهو   سروده اند « ترین  زنجیر شکن تاریخ
 آورده باشم .بعمل را بنده نیزتجلیلی   خجسته،از این روز تاریخی بدین وسیله کنم تا 

ر زوایای تاریک وظلمانی بپیامبر)ص( آفتاب شخصیت که  است روز  ،  بشریتساز این روز بزرگ و زرین تاریخ 
مبارزه   بنیاد نهاد و این خط برهان همانا   گیتی تاریخدر را برهانی زرینی خطی پرتو افشانی کرد  و بشریزندگی 
 براه انداخت بود که حقوق انسانی برابری و مساوات مبارزه  برای  بی عدالتی ، مبارزه در برابر  ، بردگیبر علیه 

  .را در جهان مستحکم تر ساختبشر رسالت انسانی  و
سعادت و امنیت مخلوق خداوند در هان ، که در آرزوی جاین روز خجسته را به تمام انسانهای امین وصادق      

 روی زمین اند تبریک عرض می کنم . 
 

است و دشمنان بشریت خواسته اند در  فگندهتمام زوایای بشری سایه ا برضد بشری  تیرۀگرچه هم اکنون ابرهای 
تانه خند. اما خوشبسازاین دین رهایی بخش  انسان را بد نام  ی استعمار ساخته انظار مردم با اعمال مسلمان نماها
 در تالش اند تاتغیر جهت داده شد.( که بوسیله استعمار زمانه )مال الدین افغانی جعدۀ قلیل به تاسی از نهضت سید 

چهره حقیقی اسالم را از زیر ابرهای فساد  احیاء ودوباره  قرآنی استصریح ه بر آمده از نص ک آن نهضت را
 استعماری بیرون آورند. 

 

روز  بی عدالتی ها باشد. همه  وانسته جوابگوی این نترتو دیموکراسی پحتی در ایزمی زمانه نشان داد که هیچ   
بروز انسان وانسانیت را تحت عناوین فریبنده طوری وحشی ساخته اند  که در پنجاه سال اخیر در خطه مسلمان ها 

ها  این وسعت دادن   .وسعت داده اند شاهدیم که چگونه  ی استعمار ساختههابوسیله مسلمان نماقتل عام انسانها  را 
می بینیم که یگانه  عملدر میدان  خوشبختانه .  ستساخته ا لمشک بین مردم را در ها مسلمان و مسلمان نمافرق 

و رهبران استعماری  ی استعمار ساختهاسالم است که دست مسلمانماهامثل دین دین حقیقی راه نجات بشریت فقط 
 شانرا از جامعه کوتاه سازیم.

 .وسخن راست را با سخن غلط تمیز کنند به امید روزیکه همگان به اسالم حقیقی آگاه شوند 
 

 بیاد بزرگترین زنجیر شکن تاریخ

 

 تاریخ بر دو راهی   تاریک  سر نوشت 

 استاده بود  و چشم  به  ظلمت  سپرده بود   

 او  آمد  و چراغ  مقدس  بدست  او   

 راه  نجات  را بدل  تیرگی  گشود 

 

 انسان  بزیر  خرمن  زنجیر  میخزید   

 در بند بود  گردن آزاد آدمی  

 خم گشته  بود  پشت  جهان  زیر  بار جور   

 رنگی  نبود  ز آدم  وبوئی  زمردمی 
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 انسان  باستان  خدایان سنگ و  گل     

 ی  نهاد  سر  پر غرور  را برخاک  م  

 در معبد  زمانه   بمحراب  قرنها  

 میکرد  بوسه   پای بت )زر( و )زور( را 

 

 بس  کاخ های  مرمر وبس  قصر های زر  

 برپشته  های جمجمه ها ایستاده  بود   

 در  بزم  میگساری  ودر  خلوت  هوس 

 خون  کسان   بجام  خسان جای  باده بود  

 

 ز  آمد  و قرآن بدست  او  از حجا  او 

 تاج  کرامتی  بسر  آدمی  نهاد  

 ز آواز  پای  او  همه  زنجیر  ها  شکست  

 بر کاخهای  سر  بفلک لرزه او افتاد
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