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 بمناسبت عید سعید قربان 
------------------------------------- 

 میقـــربان آمـــده تا نفس خود قربان کن دیع
 میکن طانیش کارهـــــریپ ۀرا آمــــاد شیخو

 
 میکن رونیزتن ب دیلباس زشت را با هــــر

 میجان کن یشستشو یاز آن با آب پاک بعد
 

 نمود دیبا یاحـــرام را در تن هم پوشش
 میزندان کن یمدت یاسرکــــش را بر نفس

 
 ایر یلب پر خنده وبا قـــــلِب پاک وبـ با

 میمهــر ومحبت هـر طرف پاشان گن گلبن
 

 اقیآن باشد که ما با شور وشوق واشت وقت
 می، رو بر جانب ِرحمــان کن زهیدل ِ پاک با

 
 وعرفات یاندر من ــضیبا کسب ف ـانیحاج
 میاند ،ما همچنان، رو بر در سبحان کن بـوده

 
 غـرق دعا یچو آن زائر که باشد در من ما

 میغفـران کن قیرا با ذکر موال،ال  شیخو
 جمــــار یرمـ کنندیکه م ـــانیبه مثل حاج ما

 میسنگباران کن شیرا بدست خو طانیوش نفس
 

 ــــکین ـامیا نیبودن در یــــمیابراه مــلت
 ـمیخود قربان کن لی، که اسمـاع باشدیم شرط

 
 الحـــرم پروانه وار تیبه وبکع درطواف

 ـمیسر شاراز عشق خــدا دوران کن بادل
 

 ــایعفــــو وبخشش از مقـــام کــبر ـدیام با
 میکن انیاعصیرا دور از فساد وفسق  شیخو

 
 هـاجر در صفا ومروه بردنبال آب همچو

 می،آب ونان کن ریرا س یگـُشنه ا ایو تشنه
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 بــود یاهـــل وطن جار ۀـدیخون ازد گرچـــه
 ـمیرا عوض با صورت ِ خندان کن انیگر چشم

 
  و دد بود در هرزمــان ویشکستن کار د دل
 ــمیبشکسته را شادان کن یگر دل کویچه ن وه

 
 هر کــجـا میاست وگل ِ خنـــدان بکـــار دیع روز
 ـــمیکن انیگــر یباد از ما ، اگر چشـم ِ کس دور
 یبُود خدمت به هر درمانــده ا ینــــدارید رسم

 میبا جـان ومـال بر حال محتا جـان کنـ مرحمت
 

 شتنیزخــم ملت خــــودرا بدست خــــو کاش
 میبا دست خود درمان کن یکیهر  ییطب چون

 
 ایبودن و طــــرفینباشد ب یانسان شـــرط

 میترس وخفا پنهان کن ۀرا در پرد شیخــو
 

 ز صدق دل با ذوالجاللما بار دگر ا کاش
 میکن مـــانیآن پ دیجنــاب حضرتش تجـد با

 
 میوطن باال کن یبر ضد اعــــدا یپرچم

 میکن رانیوبُن و خیظلم دشمنان از ب کاخ
 

 میکن یجار شتنیهللا را به ملک خو حکم
 میعــــدل را اندر وطن تابـــان کن آفتـــاب

 
 «زیعز» یامـت ا یآن باشـد که با ابنا وقت

 میجهان اعــــالن کن نیرا بسطح ا یهمنـوائ
 ــانیپـــا
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