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محمد عزیز( عزیزی)

ف َي ْعلَ ُمون سورۀ الحجر96 -
ستَه ِْز ِئينَ الَّ ِذينَ يَجْ َعلُونَ َم َع َّ ِ
ِإنَّا َكفَ ْينَاكَ ا ْل ُم ْ
ّللا ِإ َٰلَ ًها آ َخ َر فَ َ
س ْو َ

به پیشگاه رهبر بزرگ ومعلم بشریت (ص)
قدم ســرور ما
سـر وجـان باد
فـدای ِ
ِ
آنکه بود شاه ُرسل دردوجهان ياورما
مقدمش مـُژدۀ اميد به مخلـــوق جهان
بود بر برنوع بشر مهتر ويا کهتـرمـا
با طلوعش بزمين آن شب ديجور گذشت
شد منـــور همــه جا باخــتر و خـاورمـــا
سرنگـون گشت بُتان چون بزمين پای نهـاد
طـاق کسرا بشکست زهيبت سر لشکـــرما
قاب قوسين که شـد فــرش رۀ هر قدمش
تــرما
خاک نعلـين او چون سرمــۀ چشم ِ
شب معراج رسيد در حــرم عـرش خــدا
زفــکر سر مــا
جـــايگاهی که بلند است
ِ
آنکـه رحمت بجهــان گفت خدايش بکالم
افتخــاری چه ازين بيش براين رهبر مـا
ذات هللا به ستودش و همه خيـــل ملک
سرما
عاجز است از صفتش خامۀ ُم َ
ک ّ
خيل خفاش کنـون طعنه به خورشيد زنند
چشم شان کورازين ِمهــر فروزان فر مـا

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

گر ستوری بزند لب بچنين بحر بزرگ
نشود لوث چنين بحر پر از گوهــر مـا
ُربع نفوس جهـان در قدمش سر بنهند
نيست باکی زدو سه ،دشمنک کافرما
آن معلـــم وامام بهـــر بشر شاه ُرسل
هست چـون ِمهـر بمـا،مـاه بما اختـر ما
سر بلند دار مسلمان ! به رسول ثقلـين
حضرتش تاج سر و فخروشکوه وفرما
ما همه دست نياز پيش تو آريم يارب!
تا ببـخشی گنــۀ اصـــغر ويا اکبر مــا
ربنا ! ِمهر نبی در دل ما افزون کن
بيش گردان بجنابش توهمين باورما
ای خدا! اذن شفاعت به حبيبت دادی
شافع ما بنمـــا روز جـــزا داور مـا
از «عزيزی »بپذير رحمت وصلواة ودرود
ســـل حضــــرت پيغمبر مـا
بهــر آن ختـم ُر ُ

پایان

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

