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 1تر 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

 
 
 

 

 50/50/0512          سمیع الدین افغاني
 

 د عبرت ریښتینې کیسه
 

 حامي ده ســتـراسالم د  جالبه د دیــر  ګي دهدزنــانسان د  رتـسـد  کـیـسهدا 
 

 روزګاره له په سرشو یې نکاح فکرد   ارهمـدنام عالم وه ښه پـه نـواسماعیل 
 

 کاله شوه پـه تـه لــمعاهوښیار دیني دې   واده شوه د اسماعیل کورته مـیـرمنښه 
 

 ښاغلی یــرډ چا تههــرپه ماحول کې وه   لـیروزوه ښه   رح امام مالک اسماعیل،
 

 شــوم مسمی نـو« محمد» پــهدا ماشوم   شـوځوی پیدا یــو مده پس د اسماعیل 
 ډیر دولت پاتې شو ترېکې  په میراث   حــلر ورسته اسماعیل وکړ بـیاچې 

 

 تهڅښتن میرمن یې وه غمجنه خپل  خــو  میرمن تهټول دولت اومال یې پاته شو 
 

 هشـود تعلیم  او د کمال  یـیتکل   پـه  شـوخیال  فکردځوی په دا میرمن دخپل 
 

 خلکو خدمتګار کړمدین په الر کې به یې د   کړم عالم تیاردځوی نه به مې ښه  ویل:
 

 عالم ته یې بیول، مشکل همدا وههــر  بینا وه نـا افسوس هلک په سترګوخو 
 د بینا سترګو غوښتو شوه خپل اوالد ته  شوه سجدوته په مور د زړه نه پاک هللا 

 

 وه مـدعـا  یـی ځوی د سترګو بینایې  وه دوعاشپه او ورځ د خداي دربار ته په 
 

 کیسه وه خوب یې ولید دحکمت ډکه  یوه شپه یې مور بستر کې خپل ویده وه
 

 پیغام  تـهاز ورعـزاورکوي په ډیر    علیه سالم هـیـمابرا خوب کې ویني
 

 اسرار کې پـهستا  بیناستا اوالد شولو   دربار کې دوعا شوله قبوله خدایستا 
 

 ولیدلې یې ځوي سترګې دخپل روغې  سترګې ونغړلې یې مـورهغه دم چې 
 

 د پاک رب له دې پیرزو شکر ګذارشوه   شوه استغفار په توبووکړ په یې  لمونځ  
 ویل چې اوس یې رسوم اصلي مراد ته  مور یې ډیره شوه خوشاله خپل اوالد ته

 

 شو د کمال صاحبلوی عالم شو هم   کړ سمبال یـیعلم او پوهې په تعلیم 
 

 ار شومــدنای لـولیکلې  یـیکتابونه   شـوی مبلغ او خدمتګار لــود اسالم 
 

 دیان یې حقیقي قـرټول تفسیر دپاک   دی« صحیح البخاری»یوکتاب نوم یې 
 

 وه د دین حاميلوی عالم ښه مدرس   وه« محمد بن اسماعیل البخاري»دا عالم 
 

 نیکوکار دیچې  دهغه چا قریبدی   دی دی هم ستارمعنی داچې خدای کریم 

 شي روا هرحاجت یېخدای په درکې   که هر در د بنده  بند شي په کوم چا
 

 تل توکل تکیه په خدای باندې پکار دی
 خدای رحیم دی د بنده تل مدد ګار دی
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