
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۸/۰۷/۲۰۲۲                                                                 یطنطاو یعل خیش

 آماج یمترجم: فضل

 
 صدقه با سر و سامان

 

و برنج و بادنجان و خیار و چند دانه زردآلو را بر    هدیروز دخترم را دیدم که اندکی از فاصولی 

   خواهد بیرون شود، پرسیدمش  نهاده و می  ای پتنوس 

 بری؟  این را به که می 

 گفت: به نگهبان! مادرکالنم دستور دادند که چنین کنم؛

را هم    ات سو ذاها را جداگانه ترتیب کن و پتنگفتم: چند دانه بشقاب بیاور و هریکی از این غ

 . سامان بده و در کنار آن، یک دانه قاشق و یک کارد هم بگذار  و  سر

 او هم چنین کرد و هنگامی که برگشت پرسید: چرا چنین کردم؛ 

 ...با عاطفه  با مال است و اما ترتیب دادن و سروسامان بخشیدن صدقه  گفتم: طعام دادن صدقه 

  ...کند و دومی قلب آدمی رارا سیر می   نخستین شکم آدمی

پنداشت که او چنان گدایی  دادی، او چنین می   اگر آن طعام را به صورت نامنظم به نگهبان می

دسترخوان خویش را فرستادیم و اما طعام را با نظم و سلیقه دادن،    ه  است که ما به او بازماند

 م مهمان گرامی ماست دهد که او دوست نزدیک و یا ه به او این حس را می 

 .است کالنمیان بخشندگی مال و بخشندگی روح، تفاوتی 

 ...بینوا چنین کاری هم به نزد خدا بزرگ است و هم به نزد 

 .جوانمردی و محبت عرضه شود و نه با خفت و خواری  ه  بایست بخشندگی تان در جاممی 
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