
څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   د لیکوال خپل نظر لیکنه  هره   

با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 1 » صفحه :   
 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 « عزیزی» : الحاج محمد عزیز نوشته 

 م۲۱۱۲ اکتوبر  ۱۱ :  نشر تاریخ  

 

 
  

 در وصف چهار یار نبی کریم )ص(
 عثمان وعلی  -عمر -حضرات ابوبکر

 « رضوا ن هللا تعالی علیهم اجمعین » 
  

 چهـار یار نبـــی بزرگاننـد

 نزد آنهــائیکــه مسلمان اند

 

 بعــد پیغمــبران بروی زمین

 بهترین خلق عصر ودورانند

 

 ُهــدیهمه شان پیرو رسول 

 مظهِر پاک دین وایمـان انــد

 

 در رکاب  نبی حــــق  دائــم

 همه بگذشته از سر وجاننـــد

 

 سابقین اند  جمله در اســـالم

 ضد ُکـفر ونفاق وطغیــان اند

 

 همه کارنامه های شان  نکو باشد

 همچو خورشید وَمـه درخشان اند
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   » 2 » صفحه :   
 

 پیش هـر مومن ومسلمــانی

 اندجملگی مثل نور چشمان 

 

 دشمن شان  اگر تو بشنــاسی

 پیرو کفروشرک وشیطان اند

 

 َسـّب ودشنام عبــادت ایشــان

 اهــل فسق وفجوروعصیان اند

 

 بعضی ازاین گــروه بـــد کردار

 جـــاهــل و بی سواد و ناداننــد

 

 بر مسلمان فریضه  و واجب

 وبر آنهـــــا  که اهل قرآن اند

 

 کننــددعـوت وموعظه   همیش 

 بر کســـانیـکه نا مسلــمــان اند

 

 هم نصیحت  به جاهل واُّمـِی

 و بر آنها که  درس نا خواننــد 

 

 تا  بداننـد  جمله اهل خالف

 مسلمــین خیرخواه ایشان اند

 

 ورنه در آخـرت همـه آنهـا

 نادم  و شرمسار وگریاننـد

 

 « عزیز» دوستــانه سخن  بگفت 

 داننـدخوش برآنها که مصلحت  

  پایان

 محمد عزیز)عزیزی(

 05:90ساعت 

 هجری شمسی 1951بیستم میزان سال  –پنچشنبه 

 هجری قمری 1299ذی القعده سال  42مطابق به : 

 میالدی  11- 10-4014برابر به :  

 

به صفحه اصلیبازگشت   

www.said-afghani.org 

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

