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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۵/۶۰/۲۶۰۰        سمیع الدین افغاني 

 

 د پالر وصیت
 
 
 
 
 
 

 کوم سړی وه ډير بډای او ښه مـالدار 
 وه خيرخـــواه تل د بې وزلو  مدد ګار 

 
  تل يې کړی د هر چــا سره احسان وه
 ښه صادقه لــوی عالم دخپل زمان وه

 
 زمـــان  شو پـــه عـالم د حده ډير چې 

 شو بې وسې هــــم زهير لـــه حده تير
 

 بوډا پوه په خپل ورستۍ  دژوند شيبو شو
 مشر زوی ته خپل وصيت په اوريدو شو

 
 چې زويه  زما تا ته دا وصيت دی :ويل 

 د جامو سره مې خښ کړي دا مې نيت دی
 

  چې پالره ستا خبر منمه :زوی يې ويل 
 ت بــه خـــاماخا  پـوره کومهستا وصي

 
 مده پس دغـــه مــالدار سړی وفات شو
 مال هستي يې  اوالدو ته په ميرات شو

 
 خپل خپلوان يې جنازې ته شول حاضر

 شيخ ، مـــال  ښه  عالمان  دين کې ماهر    
 

 مشر زوي چې يې د پالر وصيت بيان کړ
 په ګفتار يې خپل پردی ځانله حيران کړ

 
 الرمې راته کړی دا وصيت دیچې پ :ويل

 په جامو کې که شم خښ دا مې رغبت دی
 

 ماليـان او عالمان ورتـــه حيران شول
 مشر زوی داسې وينا ته پريشان شول
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 چې دا کار پـه اسالم کې ناروا ده:ويل 
 سپين کفن  کي خښول د دين فتوا ده 

 
 د علماوو پـــه شريعت باندې  اسرار وه

 ت د پالر ټينګار وهخو د زوی يې په وصي
 

 پدې وخت کې يې د پالر يو نژدې دوست
 مشر زوی ته ور تسليم کړ د پالر پست   

 
 پالر ليکلی زوی ته خپل د ژوند داستان وه 

 خو  اخر د ليک مطلب يې په دا شان وه
--------- 

 چې عزت چا ته نصيب کړي پاک سبحان
 مال جـــايداد ورته پيرزو کړي هم ايمان

 
 پـــه مال ، جايداد مه غره کيږه د دونيا 

 په مشکل کـــې هر نيازمند ته ورسيږه
 

 تل ،مدام  د اخـــرت  فکر او سودا  کړه
 ته هم  سوچ پـه ختميدو ددې دونيا کړه 

  
 
 پس له مرګه بل څه نشته  صرف  کفن دی 

 خپل عمل سره د خدای   لور ته رفتن دی
---------- 

 و اګاهمشر زوی چې  پالر دې  پند نه  ش
 چې ښه  ده اسالمي ، شرعې  فتوا :ويل 

 
 په خپل الس يې پس له غسله په کفن کړ
 په اعزاز يې  پالر خپل  دفن په  مدفن کړ

--------------------- 
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