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:أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم قال –رضي هللا عنه  –عن أنس   

 «ال یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیه من ولده ووالده والناس أجمعین  »

22]ومسلم[ 20]أخرجه البخاري ). ] ) 

:فرموده اند که( ص)روایت شده است که رسول هللا ( رض)از انس   

پدر واز   تا مرا محبوبتر از مادر و یک از شما مومن کامل بوده نمی توانید ، هیچ  »  

.« مسلم آمده است  حدیث یه روایت بخاری و « تمام مردم ندانید  

 **** 

 اگر چه دیده ام روشن نشد هرگز بدیدارت

 ویا با گوش خود نشنیده ام آواز وگفتارت

 

 نبودم هیچگاه همچون لهیِب سرکش وسوزان

 شررها افگنـــم بر قلـــب آنکــس ، داده آزارت

 

 نبــودم همچــو یاران مهاجــر در زمـــان تو

 نه چون صدیق اکبربوده ام همراه وهمیارت

 

 نبودم چون ابوبکر وعمر عثمان ذالنورین

بوتراب و شیرکـرارتویا همچون علِی   

 

 نبودم چون اَنَس یک بنده فرمانبرت هر گز

خدمت وکارت که میکردم تمام عمر از جان،  
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 نبودم حمزه وسعد وسعید وطلحه یازبیر

 ویا چون خالد ویا جعفِرهشیار وطیارت

 

 ونشنیـدم صدای بانگ آذان بالل در گــوش

 همان طوریکه بشنیدند آن اصحاب بسیارت

 

 تمام مال خود را گر ببخشم در رۀ اسالم

 نبـــاشد در حساب ذرۀ از جـــود انصارت

 

 وشمشیری بکف هر گز نبودم در رکاب تو

 ویا ماننــد سر بازی بمیدان های پیــکارت

 

 ودر بدر واحد با تــو نبودم در همان دوران

 که می دادم سرو جانرا چو یاران فدا کارت

 

 ندادم دست وپای خویش را در سنگر اسالم

 چواصحابت بجنگ دشمــنان دین و افـکارت

 

 نبــودم در احد تا تن سپر میکردمت آنجـــا

 نمی آمد ترا سنگی به دندان وبه رخسارت

 

 نبودم تا بگیرم پرچم دین را بلنـــد با دست

 که تا سرخم شوند اعدای بدبخت ونگونسارت

 

تا سویت کنم پروازاگر بودی مرا بالی که   

 نمی کردم چـــنین تاخیر تا آیم بدیدارت

 

!ولی از جان ترا من دوست دارم یا رسول هللا   

 زند آتش بقلبم گــــرمِی آن مهــِر رخســـارت

 

 درون قلب من جوالتــگۀ عشق تو میباشد

 خدا افزون کند اندر دلم این حـُب سر شارت

 

می فرستد دائما صلواة بی پایان« عزیری»   

 برای تو ، واهل بیت و هم اصحاب اخیـارت

 پایان

 

« عزیزی» عزیز   

بعد از نصف شب  20:20ساعت   

31-12-2015 

به صفحه اصلیبازگشت ـــ           www.said-afghani.org 
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