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بمناسبت عید سعید قربان
------------------------------------عید قـــربان آمـــده تا نفس خود قربان کنیم
خویش را آمــــادۀ پیکارهـــــر شیطان کنیم
هــــر لباس زشت را باید زتن بیرون کنیم
بعد از آن با آب پاکی شستشوی جان کنیم
پوشش احـــرام را در تن همی باید نمود
نفس سرکــــش را برای مدتی زندان کنیم
ب پاک وبـی ریا
با لب پر خنده وبا قـــــل ِ
گلبن مهــر ومحبت هـر طرف پاشان گنیم
وقت آن باشد که ما با شور وشوق واشتیاق
با دل ِ پاکیزه  ،رو بر جانب ِرحمــان کنیم
حاجیـان با کسب فیــض اندر منی وعرفات
بـوده اند ،ما همچنان ،رو بر در سبحان کنیم
ما چو آن زائر که باشد در منی غـرق دعا
خویش را با ذکر موال،ال یق غفـران کنیم
ما به مثل حاجیـــان که میکنند رمـی جمــــار
نفس وشیطان را بدست خویش سنگباران کنیم
مــلت ابراهیــــمی بودن درین ایـام نیــــک
شرط میباشد  ،که اسمـاعیل خود قربان کنیـم
درطواف کعبه وبیت الحـــرم پروانه وار
بادل سر شاراز عشق خــدا دوران کنیـم
با امیـد عفــــو وبخشش از مقـــام کــبریــا
خویش را دور از فساد وفسق یاعصیان کنیم
همچو هـاجر در صفا ومروه بردنبال آب
تشنه ویا گـُشنه ای را سیر ،آب ونان کنیم
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گرچـــه خون ازدیـدۀ اهـــل وطن جاری بــود
چشم گریان را عوض با صورت ِ خندان کنیـم
دل شکستن کار دیو و دد بود در هرزمــان
وه چه نیکو گر دلی بشکسته را شادان کنیــم
روز عید است وگل ِ خنـــدان بکـــاریم هر کــجـا
دور باد از ما  ،اگر چشـم ِ کسی گــریان کنیـــم
رسم دینــــداری بُود خدمت به هر درمانــده ای
مرحمت با جـان ومـال بر حال محتا جـان کنـیم
کاش زخــم ملت خــــودرا بدست خــــویشتن
چون طبیی هر یکی با دست خود درمان کنیم
شـــرط انسانی نباشد بیطــــرف بودن ویا
خــویش را در پردۀ ترس وخفا پنهان کنیم
کاش ما بار دگر از صدق دل با ذوالجالل
با جنــاب حضرتش تجـدید آن پیمـــان کنیم
پرچمی بر ضد اعــــدای وطن باال کنیم
کاخ ظلم دشمنان از بیخ وبُن ویران کنیم
حکم هللا را به ملک خویشتن جاری کنیم
آفتـــاب عــــدل را اندر وطن تابـــان کنیم
وقت آن باشـد که با ابنای امـت ای «عزیز»
همنـوائی را بسطح این جهان اعــــالن کنیم
پـــایــان
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