
څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   د لیکوال خپل نظر لیکنه  هره   
با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم موالنا  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 1 » صفحه :   
 

 
 راغالست! ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، موالنا سعید افغاني : د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 «عزیزی » نوشته : الحاج محمد عزیز 

 م۳۱۰۲  فبروری  ۳۲     تاریخ نشر  : 

 

 

 

ا است ؟کجـخـدا کیست ودر   

 
 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

نَّهُ َعلَى ُکلِّ َشْیٍء َشِهیٌد َسنُِریِهْم آیَاتِنَا فِی اْْلفَاِق َوفِی أَنفُِسِهْم َحتَّى یَتَبَیََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ أََولَْم یَْکِف بَِربَِّک أَ 

( 35)فصلت/ ) 

ما آیات خویش را در پهنای گیتی ) تمام کائنات ( وحتی در نفسهای ایشان ) یعنی در سیستم مغلق  

وپیچیدۀ داخل جسم انسان(  نشان میدهیم تا برای ایشان تبین ) مشخص ( شود که اینها حقایقی انکار 

است . ناپذیر ذات حق است .آیا این کافی نیست به پروردگارت که بر هر چیز او شاهد وگواه    

 ****  

(  02-02َوفِی اْْلَْرِض آیَاٌت لِّْلُموقِنِیَن ، َوفِی أَنفُِسُکْم أَفاََل تُْبِصُروَن  ذاریات/ ) 

 ودر زمین نشانه های است برای اهل یقین ، آیا در نفسهای تان نمی بینید ؟

وُس السَّاَلمُ  ُ الَِّذی اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلَملُِک اْلقُدُّ ا  ُهَو هللاَّ ِ َعمَّ اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََکبُِّر ُسْبَحاَن هللاَّ

( 05حشر/ -یُْشِرُکوَن  ) 

آن خدائیکه هیچ خدای غیر آن نیست وآن خداوند ملک وقدوس وسالم ومومن ومهیمن وعزیز وجبار 

. یک قرارمی دهندومتکبر است وپاکیزه است آن خداوند از آنچیز هائیکه بر او شر    

 *****  

   این سروده فی البدیهه در جواب یکنفر که پرسیده بود خدا در کجا است ؟ سروده شده است

 

  

 ای که جویای خالقی بجهـــان!

 گر ترا نیست آدرسی ونشــان
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 سر فرو بر به جیب فکرخودت

 کار بر تو همی شود آســـــــان

 

 این جهان جمله حادث ومخلوق 

ق ، محال از  امکــان! غیر خال  

 

 نظـــــــم این کائنات واجـــزایش

 ناظمش خود دلیل  وهم بـُرهـــان 

 

 هیچ معلول نیست بــی علــت

 علـت جملــــه قــــادِر سبحـــان

 

 آن خدای که خلق کرد عالــــم 

 هم مـــالیک وِجن ویا انســـان

 

 از میــــــان تمام مخلــــــوقات 

ــداد کاله ونشــانآدمی را بـــ  

 

 آن کاله بُــــــــود تاج کرمنـــــا

 فرق انســـــان نمود از حیــوان

 

 امر فــــــرمود بر تمــــام َملَک

 سجـــده دارند بر همین انســـان

 

 سجده کردند مــــالئکـــه  در جــا 

جــُز عــزازیل که نام آن شیطان   

 

 چون زفرمان حق او سر پیچید

از تکــبر بگشت در خســـران    

 

   آدمیزاده قــــدر خود بشنـــآس!

 قیـــــمت توبُـــَود بُلند وگــران

 

 تو به بـــــازار مـکر ســرمایـــه

 مفـروش خویش را بـسی ارزان

 

و به این نعمــــــــت خدادادی    

 شکر بنما تو از دل واز جـان
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 دو رشو از پرستش طاغــــوت

از گنـــاه واز عصیـانبر حــذر   

 

 خم مکن سر به درب غیر خدا

 سجده بنمــــا به خــالـق یزدان

 

 گر تــو باشی خــدای را بنـده 

 برهی تو زبنـــد هــــر زنــدان

 

جهان شوی اینجا«عـزیز» تو  

 منــزِل آخــِر تــــو باغ جنــــان 

 

 پایان 

 

 ****  

 

00:23-ساعت   

هجری شمسی  2532چهارم حوت  سال   

هجری قمری  2151ربیع الثانی سال  20مطابق به :   

 برابر به : میالدی 22-02-2013

 

  
  
 

 

 

 

 

به صفحه اصلیبازگشت ـــ           www.said-afghani.org 

http://www.said-afghani.org/
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