
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در دستِ حسین )ع(

   شاعر : نهاندل       شاعر : نهاندل    

   شاعر : نهاندل       شاعر : نهاندل    

 کودَکِ مَن ، نوگُلِ دانای مَن
 لَحظه ای با مَن بیا تا کربال
 از همان تیری که دستِ حَرمَله
 از همان خونی که در دستِ حسین

 کودکِ من ، واقعیت را ببین
 آنقَدَر وحشی که در یک ثانیه
 در ِفلِسطین و یَمَن امروزه هم
 خونِ پاکِ کودکان روی زمین
 کودکِ من با دلِ نورانیت

 فقط امّیدِ ماست)عج( مهدی حضرتِ

 در دستِ حسین )ع(

 در دستِ حسین )ع( در دستِ حسین )ع(

 نورِ چشمِ مادر ، ای آرامِ جان
 علیِّ اصغرِ موال بخوان از

 )ع(زد به نوزادِ حسین بن علی

 می چکید از حَنجَرِ پاکِ علی
 نددشمنان از گرگ هم وحشی تر

 حَنجَرِ طِفلِ صَغیری می دَرَند
 دشمنانی کودکان را می کُشند
 دشمنان شادند و هورا می کِشند
 از خدا برگشِت ُمنجی را بخواه
 او امامی عادل است و خیرخواه

 نورِ چشمِ مادر ، ای آرامِ جان
 از علیِّ اصغرِ موال بخوان

 )ع(زد به نوزادِ حسین بن علی

 از حَنجَرِ پاکِ علیمی چکید 
 دشمنان از گرگ هم وحشی ترند
 حَنجَرِ طِفلِ صَغیری می دَرَند
 دشمنانی کودکان را می کُشند
 دشمنان شادند و هورا می کِشند
 از خدا برگشِت ُمنجی را بخواه
 او امامی عادل است و خیرخواه

 کودَکِ مَن ، نوگُلِ دانای مَن
 لَحظه ای با مَن بیا تا کربال

 همان تیری که دستِ حَرمَلهاز 
 از همان خونی که در دستِ حسین

 کودکِ من ، واقعیت را ببین
 آنقَدَر وحشی که در یک ثانیه
 در ِفلِسطین و یَمَن امروزه هم
 خونِ پاکِ کودکان روی زمین
 کودکِ من با دلِ نورانیت

 فقط امّیدِ ماست)عج( حضرتِ مهدی
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 دشمنانی کودکان را می کُشند
 دشمنان شادند و هورا می کِشند
 از خدا برگشِت ُمنجی را بخواه
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 لَحظه ای با مَن بیا تا کربال
 از همان تیری که دستِ حَرمَله
 از همان خونی که در دستِ حسین

 کودکِ من ، واقعیت را ببین
 آنقَدَر وحشی که در یک ثانیه
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