
 د شړۍ قصيده

 قصيده برده

توک یلومړ  

 

کړې سترګې سرې انار ېولې په ژړا ژړا د  

ثارکړېن ېپه چا باند ېدا د وينو اوښکې د  

مدوستان د ذي سل ید یتاته جوړ ياد شو  

 

په ياد م شو رايا درته دوستان د ذي سل  

په تا باد یيا د کاظمې له غاړې راغ  

ماضد  کښې په تا پړق شو پيا لکه تور ت  

 

ودرويچه د اوښکو باران  ييوا هسترګو ته ک  

چه سيالب د خفګان اودروي ييوا هت هته ک هزړ  

 دواړه نصيحت سره زياتيږي دم په دم

ید اوښکو سپين قطار د ندېپه مخ با ېيو خوا د  

سور انګار دې ېه دبو د هجر زړمبلخوا په ل  

څنګ پټ شي په عالم ېد هوايه مينتوب ب  

 



به ولې بې قرار وې هنه وې ت ينکه م هت  

سپينې سپينې اوښکې په رخسار وې ېد هولې ب  

ملاو د ع نکولو با هن ېذکر به د  

 

انکار کړې هينه تمينې نه م څنګه به د  

چه عادالنو شاهدانو را حصار کړې هت  

ناروغتيا د وجود بل د سترګو نم ېيو د  

 

راښکلي په رخسار دي ېمينې دوه خطونه د  

اوښکې سرې ګل انار ديرنګ لکه زيړ ګل او   

ثابت کړو مئينتوب د مينې غم ېتا باند  

 

بيګاه د خپل حبيب اوکړو ديدار ېمخوب کښې   

ې په ليدو شومه په خوب کښې بې قراريزۀ   

 مينه ټول خوندونه بدلوي په درد و غم

 

وېمما په مينه ګر! هموونکيولې ګر  

وېنۀ يم مالمت ما هيڅ په هيڅه شرم  

ميم ګر هيمه ناچاره که منصف شې ن هز  



خبر شو غمازان ېردرښکاره شو ت ېحال م  

شي جهان هخبر ب ېرده ت هپټه ن هاوس څ  

و او نه مرهمنه دار ېنشته د دې درد م  

 

نصيحت! ناصحه یتاخو راته اوکړو ا  

تيستا خوشې حکا اورمه ، نمين يم هز  

د ناصح کله منم هاورم نصيحت زه ن  

 

د ناصح نصيحتونهه وريدل کا ېه من  

خستل د خپل زوړ والي نه پندونه هن ېوام  

م کړمه په مال د عشق د الرې پيچ و خمخ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 دويم ټوک

زارۍ اظهاربېد شيطان نه د او د نفس   

 

کا ګرځېدهشرميدلې لرې لرې  مېنفس   

کا همې په شا شو خو دې کله آوريدعمر   

کم هشو څ يېونۀ شرميدۀ نه جهالت   

 

د پيرۍ مېځواني شوه راغلو وار  مېتيره   

د پيرۍ مېنفس ساتلې نه دې هيڅ وقار   

 دروند ميلمه ځما ما سره نۀ شو محترم

 

اونۀ شي عزت يې بهپوهيدې چه  کهزۀ   

وو پټ کړې دغه راز په هر قيمت بهما  

وو تور کړي هغه دم مېخپل  به هسپين ويښت  

 

دې سرکشه، ځي په بله بله الر مېنفس   

له لټومه شهسوار سدې سرکشه ا  

کړي روان په الره سم مېڅوک دې چه دا نفس   

 



نور بس کړي بهوم چه ګناهونه که مړنفس   

 دې کله صبريږي دې ال نور زياتي هوس کړي

 ډير خوراک چه خوري بنده څربيږي دم په دم

 

ي د مورنفس لکه  ماشوم هغه چه تې رو  

وي شيرخور بهکړي ترځوانۍ  هيې خالص ن کهمور   

زر خالص شي دې به صبر شي يکدم که ي نهت  

کوه د نفس د خواهشاتو غالمې مه  

نفس کا سالمي او د هوا ځنې د رصح  

پريږدي کنډم ېد   بهوژني يا  ېبه د او  

 

نږدې لکه اوښ وي بې مهار ېنفس چرې پر  

اوسه نګهدار يې هچرنده دې ت ېنفس د  

 نفس چه خپلې خوښې ته پرې نږدې په قسم

 

درته بد عمل نظر کښې شائسته کا بهنفس   

فريفته کا بهتا ېوراکونو باند  خښو ښو   

زهر په ښکاره لکه د َمم يکاند   بهدر  

 



ر خطرکه موړتيا ده دي دواړه پلوږه   

 ځان ساته د نفس د آزميښتونو نه خبر

جوړ کړي غم بهلوږه د موړتيا نه درته زيات   

 

ډکې د حرامو په ديدار ېسترګې د  

له سترګو وروه اوس په تلوار ېداوښکې   

منداوکړه تيارې اوس د توبې او د   

 کړه مخالفت هميش د نفس او د شيطان

دشمن به شې د ځان که ن ي یمه منه د دو  

کوه دوستي ګورې د مار او د لړم مه  

 

کوه د نفس او د شيطان متابعت مه  

ته ښۀ معلوم دې د دې دواړو حقيقت تا  

په دشمن او په َحکَم يېکړه اعتبار  مه  

 

بې عمل دې مېستغفار ځکه په قول ايم او  

خلل دې مېکړم ښې ښې خبرې خو عمل کښې   

شنډې نه چه کړمد طمع د اوالد لکه   

 



اوکړلو د نيکو نصيحت مېته خو  تا  

لرم قدرت هخپله د نيکۍ کولو ن  

وينا شوه چه په خپله نه يم سم مېسپکه   

 

نتنفل نه س همې مونځ روژه شوه، نه څنه   

 تش په فرضو څنګه به خالصيږم په قيامت

همځکه اوس په دواړه السه مخ او سر و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دريم ټوک

ملسو هيلع هللا ىلصَمدَحه َد رسول  پاک  

 

دې کړې د هغۀ په طريقت مېظلم   

کولو عبادت يېټوله ټوله شپه چه   

شو َوَرم بهپيدا  يېو کښې له پړسوبه پښ  

 

تړليدۀ کانړي په ګيډه پورې لوږې نه   

کړي ېدۀ خپله پسته څرمن د کانړي الند    

اوکړي دومره صبر زغم بهايه چه څوک وا  

 

مونږه شو سره َزر بهغرونه ورته راغلل چه   

اونۀ کړو نظر يېدې وو بې نياز ورته   

 َزر ورته په قدر ښکاريدل له خاورو َکم

 

زيات وو ضرورت يې بهزيات وو چه  يېُزهد به   

صمت يېنۀ دې ضرورت  غالب شوې په ع   

رهم يېځا يېزړۀ کښې  نيار او َد د  نۀ وو َد د   

مخه راپيداد ده واړه دنيا َد دۀ   



نيدلو په دنيائيبيا دې م بهڅنګه   

 هيڅ وو د دۀ مخکښې د دنيا جاه و حشم

 

محمؐد دې، دې د دؤه ؤ کونو سردارؐ  يېنوم   

ګار شاه َد ا نس و جان دې او محبوؐب د کرد  

لم، هم د عرب هم د عجمشاه د ُکل عا  

 

مونږ نبؐي يکتا دېزامر، نواهي کښې دا   

دې رشتيا ې  کښې څوک د دۀ غوند' نا'او ' هاں'بل په   

 نشته بل د دۀ په شان په دم اؤ په قدم

 

طمع مؤمنان کا ترېدا هغه حبيؐب دې، چه   

ې به هر تکليف د دۀ په روئ په مونږ آسان کاخدا  

د پاره د هر غم مېدې وسيله کړې   

 

طرف ته رابلي یمخلوق، د خدا یدې د خدا  

 هر چا چه نيولي ده لَمن َد دې نبيؐ 

ده نيولي ښه ُمحکم يېشه چه رسئ  پوی  

 



 دې په انبياؤ کښې باال او سرفراز دې

 دې په ښۀ صورت او ښۀ سيرت سره ممتاز دې

نه په علم او په َکرميَکم دي انبيا ت ر  

 

هللا وته درخواست کاواړه انبيا رسوؐل   

 غواړي له بارانه لکه څاڅکې داسې خواست کا

د بحر د کرم بهيا لکه يو ُچونګ او  

 

ورکړي نعمتونه فراوان دي یدۀ ته خدا  

 واړه انبيا د دۀ په مخکښې هسې شان دي

ير وي َد ح کَم  يؤ ټکې د علم يا َزور ز 

 

 دې په ښۀ صورت او ښۀ سيرت سره يکتا دې

کښې دې محبوؐب د کبريا دېځکه کل مخلوق   

په دۀ باند  کړو َتم يېواړه صفتونه   

 

 هر څومره صفات چه وربخښلي پاک هللا دي

ايه چه داسې صفتونه بل د چا دي؟وا  

م  دې جوهر د حسن د دۀ غير ُمنَقس 



 

يېخپل حبيؐب په صفتونو کښې لګيا  تۀ د  

ستايه مه يېرنګې  ادخو  يېستايه په رنګ رنګ   

لکه عيسي ابن  مريم یستائي نصار  

 

شرافت کړه يېخوښه وي بيان  ېڅومره چه د    

مرتبه او کرامت کړه يېدغسې بيان   

اوګنړه له هر چا نه اَعظم يېبې له خدايه   

 

 نشته نشته حد َد فضل َد رسولؐ 

 نشته د حبيؐب د فضيلت څۀ عرض و طول

په خوله اوکړي بنيادم يېبيان  بهڅنګه   

 

د قبر چا بللې کهښۀ وراستۀ هډوکي   

پاسيدلې بهنوم د پاک حبيؐب په آؤريدو   

وې له شانه سره سم يېکاش چه معجزات   

 

 نۀ يو مونږه دۀ په سخت ازميښت کښې اََچولي

په مينه مينه ډير څۀ فرمائيلي يېمونږ ته   



 هر فرمان بې شکه، دې د عقله سره َسم

 

نزدې دي که په هر منصب فائز دي کهلرې   

پوهيدلو نه عاجز دي کماالتو يېټول   

 نه طاقت د ژبې دومره شته نه د قلم

 

لکه نمر ېل زمونږ په وړاندادې َد دۀ مث  

 لرې نه وړوکې راته ښکاري په نظر

ريښي کتې نۀ شي بنيادمبسترګې ورته   

 

 هغه قوم مئين چه په تکيه او په بستر وي

خبر وي بهڅۀ د دۀ د شان او مرتبې نه   

ښۀ کا دم په دمدوئ لکه په خوب ليدۀ زړۀ   

 

 څو پورې چه علم، عقل، فکر رسيدۀ کا

 دې محض بشر زمونږ په پوهه کښې راتلۀ کا

 دې په کل مخلوق کښې هم افضل دې هم اکرم

 

 واړۀ کماالت او معجزات د انبيا



نۀ وې نور د مصطفې کهنۀ به وو دا ټول   

 نورَد دۀ پيدا دې د هرڅۀ نه مقدم

 

د نمرنور انبيا ستوري دي او دې لکه   

 شپه کښې رنړائي کوي کل ستوري برابر

يا کله رنړا کا چه نمر راشي په عالمب  

 

سالت  کله چه را اوختو دا نمر َد ر 

 هر چا ته ښکاره شوه سمه الر د هدايت

 شو په هدايت سره ژوندي واړه اَُمم

 

 رب ورته ورکړي ښه بشره ښکلې صورت

ښائسته کړو په ښۀ خوئ او ښه سيرت يېزيات   

تازه رويه لکه ُګل چه په شبنم وو به  

 

 برلکه سپوږمئ وو، تازګئ کښې لکه ُګل

 وو په سخاوت کښې سمندر په شانې ت ل

همت کښې مستحکم ېوو َد زمانې غوند    

 



دا رنګې جالل يېدې که وو يوازې، وو   

وې فوځونه ورسره دي ښۀ سنبال بهتا   

 وي لکه لښکر کښې د ساالر جاه و َحَشم

 

ګنړه لکه کانونه يېواړه خوله او شونډې د  

رې او لعلونهلنه وتلي مرغ ودواړ  

 هم خوږې خبرې هم ُمسکا د محترم

 

يئ کښې د هغې خاورې مثالنشته خوشبو  

 کومه چه پرته ده په محبوب َد ذوالجالل

ُبوئ کړه په َمَشم يېُګل شو، چه چا ښکل کړه يا   

 

 

 

 

 

 

 

 



 څلورم ټوک

الدت بيان  د رسول پاک َد و 

 

زمانه وه د حضرؐت د والدتڅۀ ښه   

د اصل َداللت يېپه پاکوالي  یکاند    

 پاک دې پاک رسوؐل له ُمبتدا تر ُمخَتَتم

 

په دغه ورځې مجوسيان په خپل زوال شول پوئ  

د سلطنت په تباهۍ په مال و حال شول پوئ  

د دنيا کړو ځکه شو اخته په غم يېغم   

 

خاورو کښې نسکور شو یپريوتو محل د کسر  

نور شو يېرباريان لکه په تيښته رنګ واړه د  

س صراحي وه، نه پياله، نه جام َد َجماونه   

 

په غم کښې سوړ شو یاور اتشکده کښې د کسر  

 اوچ شولو درياب، د خلقو زړه د ژونده موړ شو

کفارو دې د عمره سره َسم غم خو د  

 



 اوچه شوه َوله د ساوه خلق شو حيران

پريشان بهراتلو ولې ته، تلو  بهڅوک چه   

نۀ شو َنم يېپاتې په وله کښې يو ذره   

 

لکه َد اور بهشولې او یغم کښې د کسر  

هر لور بهاو بهاور له ډيره غمه شو او  

 پاتې السو پښو کښې د دې خلقو نۀ شو َدم

 

 چغې کړې پيريانو هم برسيره شو انوار

 راؤړلو دنيا ته چه تشريف خيراالبرار

ل محق پوره ظاهر شو له معنو هم له کَ   

 

 نه کفارو واؤريدو دا زيرې د سرورؐ 

يره ُونکي بريښنا راغله په نظر يېنه   

 دوي ړاندۀ کانړۀ وو، په ښادئ وو نه په غم

 

 دوئ خو ال پخوا وو خبر کړي نجوميانو

ختميږي اې يارانو بهسو کوږ دين دا چه ستا  

 بيا هم د حق دين او نۀ کړو دوئ خير  مقدم



 

ليدلې بهو دوئ په خپلو غټو غټو سترګ  

وريدلې بهپورته له آسمانه چه شغلې   

 پړمخې راپريوتۀ د دوئ واړه َصَنم

 

 پورته شيطانانو الر د وحي وه نيولي

زغلولي دوي وو مالئکو په شغلو را  

 داسې تښتيدل چۀ بيا ختو ته نه شو َسم

 

 داسې لکه فوځ د ابرهه چه تښتيدو

 يا هغه لښکر حبيؐب په شګو چه ويشتو

تښتيدل شيطانان ګډ وو په ماتمداسې   

 

 شګې د حبيؐب د السه شوې چه ورُګزار

 دوئ لکه يونس کړله ثنا د کردګار

کَم  کله چه مهي وو غورزولې له ش 

 

 

 



 پنځم ټوک

 دحضورپاؐک َد حق په لور َد بلنې برکات

 

رابللې بهُونې چه حضرؐت په ا شارت   

جدو راتللېود جدو س  ئ له ډير اَدبه په س   

په تنو راخوئيدلې بې قدم بهدوئ   

 

ې خوش نګارېلراتل بهُونې چه حببؐب ته   

په مينځ الره کښې ويستې کرښې آبدارې بهدوئ   

په الر کښې ښائسته خط کړلو َرقم بهسانګو   

 

په َسر يېتله وريځ به  نو وتل بهچرته چه   

 نۀ وه هيڅ پروا ورته د سويري يا َد نمر

َد اوړي په موسم بهبچ وو َد ګرمۍ نه   

 

 شوه سپوږمۍ دؤه ځايه َد حضرؐت په اشارت

 شته د دې سپوږمۍ د دۀ د زړۀ سره نسبت

 ده رشتيا، زۀ خورمه په رشتيا باند  َقسم

 



 بيا خورمه َقسم َد غار  ثور په دؤه ؤ ځوانانو

 دواړه غار کښې ناست وو خو اونۀ ل يد کافرانو

 يو سراسر خير وو، بل وو سراسر َکرم

 

ديق جان  جانانغا دق بل ص  ر کښې وو يؤ ص   

 غار ته چه نزدې شو نو ړاندۀ شو کافران

 دوئ وئيل چه نشته په دې غار کښې بنيادم

 

 راغلې د کفارو زړه کښې دا رنګې خبرې

جاله د کونترې بهکور د جوالګي وو، نه   

د ننه وې ورغلې بنيادم کهغار ته   

 

دې هسې بندګانو چه نګهبان وو د يېخدا  

حاجت د زغرو څۀ حاجت د قالګانو څۀ  

د دشمنه څۀ خطره وه نه څۀ غم يېنه   

 

خواري ده کهماته پيښۀ شوي څۀ صدمه ده   

لداري ده مېاسره کړې، دۀ  مې ید کري د   

تم  کله زمانې چه په ماکړې دې س 



 

بهتري ده ېغوښتل ېما د دؤه ؤ جهانو تر    

 دۀ منلي الس په الس زما هره زاري ده

څو څو ځلي ښکلوم بهشوي الس  دا ښکل  

 

 اونۀ کړې انکار د دۀ له وحي په هيڅ شان

ويښ وو هر زمان يېخوب کړو زړه  يې کهسترګو   

 خوب ليدۀ د دۀ دي ګورې وحي سرم سم

 

 دغه زمانه د بلوغت د نبوت وه

 دغه زمانه ځکه د خوب د صداقت وه

 دا وينا واضحه چه اونۀ ګنړې ُمبَهمه

 

کوشش نۀ حاصيليږيوحي څۀ په کسب، په   

يږيسردا پيغمبرانو ته د خدايه در   

هيڅ نۀ راځي په َفهم يېله ګفته  يېبې د خدا  

 

لکه نمر غوند  روښان دي يېواړه معجزات   

 واړه خاوندان د عقل دغو ته حيران دي



 بې له دې به عدل شي دنيا کښي کالعدم

 

راښکلي یالس هم د ې  په ناروغو باند کهدۀ   

سه دي د کټه پاسيدليروغ شول سم د ال  

نه لر  شو هغه دميرنځ که ليونتوب وو ت ر  

 

 هم په ُدعا رونړ شو هغه تور د قحط کال

 مزکه بيا ژوندئ شوه مخلوق واړه شو خوشحال

 بيا شوه ګياه ډيره هم اوربشې هم غنم

 

 داسې وې وريځې زړۀ د خالصه وريدلي

وې ولې دي د آسمانۀ بهيدلي بهتا   

م ايا د سيالبونه راخالص شوي له َعر   

 

 

 

 

 

 



 شپږم ټوک

 د قرآن پاک د شرافت بيان

 

هسې شانې دي اظهر يېواړه معجزات   

 بل کا ميلمانۀ لکه چه اور دغرۀ په َسر

 ښکاري لرې لرې ُکل عالم ته په تور تم

 

لبندهڅوک اوپيري د   کهښکلي ملغلرې   

ايست شي له اوله په څو چندهښ يې بهزيات   

څه قدر نۀ شي کم يې بهبې پيرلو هم   

 

 ستا د ښو اخالقو کماالتو اؤ د شان

 نشته دې طاقت د بيان ستا د ثنا خوان

توان شته د قلم يېتوان د ژبې، نه  يېنه   

 

کالم دې په معني سره قديم يېحق د خدا  

ث، الفاظو په لحاظ لکه جسيم  دې حاد 

 دا کالم د حق دې، هر لحاظ سره اََهم

 



کالم ته د هر وخت سره نسبتدې دغه   

ي په حال احوال د آخرت  مونږه َخبَرو 

 وائي حال د عاد او د باغونو د ا رم

 

 نۀ دي باقي پاتې د نبيانو معجزات

تل تر، تله په دنيا دغه آيات بهوي   

 داهم معجزه ده د کالم  ُمعظم

 

 لُولي که هر څوک َد دې کالم محکمات

کماالتواضح شي ټول صفات او  ې  پر بهښۀ   

م او َد َحکَم  هيڅ نۀ دې محتاجه د َحاک 

 

 څوک مقابلې ته چه راوتي د قرآن دي

 زر تر زره دوئ په خپلو کړو باند  پښيمان دي

 سخت نه سخت دشمن سر  تسليم کړو ورته َخم

 

روره د قرآن د بالغت يېوا بهڅۀ   

د مخالف کړه په غيرت یدعو يېماته   

الس ورتلونکې تر َحرم یر چه لکه مات کړن  



 

معنې لکه چپې د سمندر دي يېډيرې   

 حسن و په قيمت کښې دا اوچتې له ګوهر دي

ګوهر له آياتونو سره َسم یکله د  

 

 نشته د قرآن عجائبو څۀ حساب

 نۀ دې معلوم کړې چا پاياب د دې درياب

َکم کهڅوک ډير لُولي  کهنۀ ستومانه کيږي،   

 

اري ښاد کړوزړه چه په لوستو د آيتونو ق  

بامراد کړو ېځان د  ! ما ورته وئيل چه قاري  

 دا د حق رسئ نيولي اوساته ُمحکم

 

د دوزخ له ويرې کړې تالوت وي کهتا  

مړ په دغه کرامت وي بهاور َد جهنم   

لخورم کهخالص  له دوزخه شوې بيا ګرزه د   

 

 دغه آيتونه په مثال حوض  کوثر دي

زر ځي تور مخونه راشي ورنه سپين لکه سپين  



په هيڅ حال کښې نه شي کم بهفيض د دغې حوض   

 

 مونږ ته الر ښيونکې په هر دور کښې قرآن دې

د صراط او د ميزان دې يېعدل کښې مثال   

 بې له دوئ نه عدل آخرت کښې کالعدم

 

حاسدان کوي انکار کهکړه تعجب  مه  

دي په کالم د کردګار یپو دوئ په زړۀ کښې  

هسې کړلو ناخبره، نافهم يېځان   

 

 خوږ سترګې د نمر په رنړا وائي مالمته

 تبه کښې بيمار باند  خواږه وي بې لذته

کم نۀ شو حق کالم دې معظم يېقدر   

 

 

 

 

 

 



 اُووم ټوک

 د معراج شريف بيان

 

الګريواې له هرچا غوره چه درځي تاله س  

پله درزغلي څوک په مستو مستو اوښو تا  

در روان وي په قدمڅوک له ډيره شوقه   

 

 اې لويه نشانه هر دانا ته د عبرت

 اې لويه نعمته قدردان ته د نعمت

 اې چه نشته بل داسې دولت د ُمغتنم

 

 مسجد اقصٰي ته له مکې چه په سفر تلې

 ښکلي رنړا ګانې هره خوا په بحرو بر تلې

 تلې په توره شپه لکه سپوږمۍ د څوارلسم

 

انانوهغه شپه چه تا اوکړو سفر د آسم  

وړو تشريف تر هسې هسې منزلونو ېيو د    

 نه راځي په خيال کښې نه َد ج ن نه َد آدم

 



امام شوې د نبيانو ېتۀ په دغه شپه باند    

مانو ېوړاند   وېَسم لکه آقا  کړې خاد   

 شوې له هره مخه محترم او ُمحتشم

 

شو اوۀ واړه آسمانه ېستا د قدم وړاند    

هاې د انبياؤ او فرشتو سره روان  

 دوئ لکه ستا فوځ وو، تۀ صاحب وې د َعلَم

 

 الړې د قربت او ارتقا تر لوړ مقامه

پريښودو ګمنامه ېنور په دغه الرې کښې د  

نه مرتبه کښې واړه کم پاتې شو له تا  

 

 پورته په بلنه د موال دومره باال شوې

 نورې مرتبې ستا مرتبې وته ادني شوې

 نۀ دې هيڅ مخلوق په فضيلت درسه َسم

 

شوه حبيبؐه المکان ته رسائي ېد   او  

ليد په سترګو ټول رازونه خدائي ېاو د    

َد وصل حال بيان شي د قلم بهڅنګه   



 

کړو غَوره ېواړه کماالت او فضائل چه د    

کړو تر سره ېواړه مراتب او مقامات د    

ته په دې الره کښې هيڅ نۀ وو پيچ و خم تا  

 

 تاته رب درګړي مراتب واړه اعال

عمتونه زمونږ عقل نه باال ديواړه ن  

بيان کړمه د ستا نازو ن َعم بهڅنګه   

 

مونږ له زيرې د نعمت دې! اې مسلمانانو  

 مونږ له اَسره لويه پاک رسوؐل او شريعت دې

 نۀ ده پريوتونکي دغه ستني ده محکم

 

ُسل بللېرب دې دا حبيؐب په اَکَرُم الر    

مخاطب ته دې بخښلې يېداسې ښۀ خطاب   

امت شو امتونو کښې اَکَرم ځکه دا  

 

 

 



 اتم ټوک

 د جهاد بيان

 

 هر خوا چه خبرونه د حضرت د بعثت خور شول

 زړونه د کفارو له هيبته داسې خورشول

 ګډې په هيبت لکه خورې شي په يو َدم

 

 جنګ کښې صحابه وو په نيزو وهل کفار

په قطار بهيو د بل د پاسه پريوتل   

کم هټول سوري سوري وو څوک پ مال څوک په ش   

 

 واړه کافران چه تښتيدو ته وو تيار

 دوئ وئيل چه کاش مونږ د مارغانو وې شکار

 مونږه خوراکه وې د ُعقاب او د ُرَخم

 

 ورځې شپې د دوئ لکه هوسۍ په ميګتون وې

 دوئ ته نامعلومه ورځې شپې د خپل ژوندون وې

لُخرم بهبزرګو څلور مياشتو کښې  دوئ وو د   

 



 

لمه وو د اصحابو په دياردين لکه مي  

د دښمن د څربو غوښو اُميدوار بهوو   

حق وو چه ميلمه وو محترم يېغوښه خو   

 

 ُکل لښکر په شان د سمندر وو د موجونو

زور وو د اسونو يېسمندر دومره  يېوړو   

د کفارو کړو َکَړم يېزنان ښه ښۀ تور  

 

 هر يو مجاهد ځي په بلنه د هللا

د جزا وي طمع لرونکې د هللا نه  

ړې پريکوي لکه قلمردې د ُکفر ج  

 

 دا دين د اسالم چه وو عاجز او بې مسکنه

 دا د صحابه وو ښۀ ملګرې بې وطنه

 شو خپلو ملګرو سره دا دې َفم په َفم

 

 اوس دغه ملت دې نه بې پالره بې خاونده

بې بنده ېدا ُکنډيږي نه يتيم غوند   بهنه   



تر قيامته پورې دغسې ُمحکم بهوي   

 

و مجاهد وو په جهاد کښې لکه نمرهري  

َد مړانې هرخوا خور په بحروبر يېغږ   

لَم يېاوکړه د حريف نه  پښتنه َد ه   

 

 اوکړه د حسين، بدر، اُحد ځنې ُپښتنه

 څنګه بده ورځ وه په کفارو قهر جنه

کَم  دوئ په قسم قسم مرګ مردار شول ُپر ش 

 

 تکه سپينه توره د دشمن د سربال شوه

د سرنه سرباال شوه بهچه  تکه سره بهوه   

کړو قلم يېسر چه د دشمن په ګزار   

 

په نيزو سره وهل چه کافران بهدوئ   

وې نقطې کا په حرفونو کاتبان بهتا   

 پاتې بې ُنقطې چه لکه نۀ شي څۀ َرقم

 

 دوئ به د دښمن مقابله کښې سرفراز وو



په وسلو او مخ رونړئ سره ممتاز وو بهدوئ   

او َد َسلَم فرق کله پټيږي د ګالب  

 

 ښاد شه تۀ د دوئ د فتوحاتو په بادونو

ئي د دې ګلونومست شه په تحفو د خوشبو  

 دوئ زغرو کښې پټ لکه غوټئ د صبحدم

 

سوار بهه جنګ ته تلل شو په اسونو چدوئ   

لکه چنار داسې ښکاريدل په اوچت ځائ  

 دوئ مقابله کښې د دشمن وو ښۀ محکم

 

ښمنانوشو زړۀ د د بهخور د دوئ د ويرې   

النو  څۀ به حال بيان کړمه د هغو ُبزد 

ُبهم و دَ ا کوې نه شولو د َبهم  يېفرق   

 

ه مرسته ورسره وي َد رسولؐ چهغه څوک   

مقبول بهُهم  یُهم زړۀ َور وي، ُهم َبر بهدې   

 شين مزرې به هم ورته سر کيږدي په قدم

 



 نۀ دې چا ليدلې د دۀ دوست چرته بې کسه

ده وي بې وسهنامرا بهتل د دۀ دشمن   

ښکته َد َنَدم يېمختورن وي سر بهتل   

 

 څومره ډير مئين دې په اُمت نبؐي رويدار

کړو د دين قال کښې راحصار يېخپل امت   

 َسم لکه مزرې چه خپل بچي پالي پنهم

 

 ډير د دۀ په باب کښې جنګياليان الړل مختور شول

د قرآن په آيتونو کّرو کور شول بهدوئ   

نسکور شو، ډوب په َغم واړه منکران د حق  

 

 دؤر کښې د جهل دې د علم سمندر وو

 دې يتيم يسير په ښو اخالقو بهره ور وو

 دا دوۀ معجزې ورته کافي دي ُمَسلم

 

 

 

 



 نهم ټوک

شفاعت طلب د مغفرت او د  

 

م په اسره د مغفرتړَمدَحه د حضرؐت ک  

تير کړې د شاهانو په صفت مېعمر   

په خ َدم ما دي خوشحال کړي دوئ په شعر و  

 

په غاړه کښې طوقونهمې شعر و خ َدم دواړه   

انجام پله  ُهم دغه ګناهونه مېئي بيا  

 َسم لکه څاروې د قربانۍ يم َد حرم

 

 ما په شاعرۍ او په خدمت د بادشاهانو

 ما ځواني پيري کړه صدقه د ګمراهانو

 هيڅ په الس رانغلل بې ګناه او بې َنَدم

 

تاواني ځما نفسه، شوې سودا کښې يېها  

پريښود اماني ېتا دنيا کړه غوره، دين د    

تم ېتا په خپله کړې دې په ځان باند   س   

 



 چا چه بيعه کړې آخرت دې په دنيا

کړو ُرسوا يېدنيا کړه آخرت  يېخوښه   

َسلَم د بيع و دَ  نبه ورښکاره شي زيا رز  

 

ګناهونه دي بې شماره مېکړي که هرڅو   

ارهذوعده له ګلع مېنۀ ده ماتيدونکي   

د حضرت نبؐي ُمحکم ېرسۍ نيول ما  

 

چه شراکت دې نوم کښې د حبيؐب سره ځما  

 دغه شراکت راته باعث د سعادت دې

ما ساتي همدم بهزۀ د دۀ َهم نام يم، دې   

 

په قيامت کښې ځما نۀ شي دستګير کهدې   

ير بهپښې  ټينګې نۀ شي ځما ګډ به شم په و   

اُميدوار يم َد کرم يېۀ په آخرت ز  

 

محروم شي اميدوار يېله فيضه  بهڅنګه   

لمن اونيوه، کله به شي خوار يېچا چه   

م يېنه  َد در بهڅنګه  څوک الړ شي ُمنَهز   



 

مدحې ته تيار شوم يېکله چه په شعر کښې   

طمع دار شوم يېګنهګار ووم د ن جات  کهزۀ   

 ما د پاره ډال شوه دغه مدحه د هر غم

 

لي السهيڅ فقير َددۀ َد دره نۀ ځي خا  

 ولې چه باران يو شان وريږي ُکوز او پاس

 شي زرغون ګلونه هم په عزۀ او هم په َسم

 

 زۀ د دنيوي ګلونو نۀ يم ارماني

دنيا څۀ کړمه فاني بهزۀ لکه ُزهير   

وان وو د هرمخدې د مال د پاره صفت   

 

 لسم ټوک

تمناجا  

 

يېاې په ُکل مخلوق کښې چه تۀ غوره له هرچا   

يېُپشت پناه  مېبس يو تۀ  مېهيڅوک  لنشته ب  

شمه خالص له جهنم بهستا په شفاعت   



 

 هغه سخته ورځ چه رب قاضي په عرصات شي

 زړۀ د ګنهګار د ُمنَتق م له خوفه مات شي

نۀ شي کم ېشان د   بهشفيع شې هيڅ  مې کهنۀ   

 

اې حبيبهؐ  ه دين دنيا پيدا دي، ستا له ُجود  

 اې د رب حبيبؐه، پاک هللا وته قريبه

لم لوح او َد قلم  دې ستاله ُعلومو، ع 

 

کړي جرمونه دي عظيم تا کهاې نفسه   

شه نااُميده له رحمته َد رحيم مه  

يؤ دي ګناهونه زيات و کم يېفضل ته   

 

 کله چه ويش کيږي د هللا د رحمتونو

رحمتونه په مقدار د ګناهونو بهوي   

کرم يېزۀ يم اميدوار د پاک هللا د لو  

 

پرې نۀ کړې کردګار مېمزې د اميد چه   

نهګارګخورۀ نۀ کړې که ډير يم  مېطمع   



ځما ښۀ شي ستا په لطف و په کرم بهحال   

 

م يمحافظ شې ستا غال مېنه تۀ په دواړه کو  

 زۀ په مقابل د مصائبو کښې ناکام يم

کړه اې خدايه شرمنده په دو عالم مې مه  

 

ای ته رسېږياصل قصيده برده دلته پ  

 

 

درود او سالمد سراج االسالم    

 

 امر اوکړه خدايه چه وريزې شا ُمدام

په رسوؐل دروُد سالم ېمخ َوَروي د   يو  

شه ستا شيبې َد رحمتونو چرې تم مه  

 

سالم يېدغسې په آل اؤ په اصحابو   

ق يانو  سالم يېهم په تابعينو ُمتَّ  

لم ُهم َکَرم  وايم پر  سالم چه لري ع 

 



ي باد  صبا څانګې َد  بانڅو چه خَوَزو   

 څو چه َمستوي په نغمو اوښې ساربانان

سالم په محترم ةترهغې صلو ېوي د    

 

 خدايه تۀ راضي شې ابوبکؓر او عمؓر نه

 دغسې راضي شې له عثماؓن، علي حيدؓر نه

 واړه مستحق دي ستا َد ډير نازو ن َعم

 

اې خدايه آوريدونکې َد دې َمدحې اوبخښې  

َمدحېاوبخښې اې خدايه هم ليکونکې َد دې   

رحم اوکړې ستا رحمت به نۀ شي َکم کهتۀ   

 

زۀ سراؔج يم َد ا سالم کههسې په نامه   

علم دې تمام مېنه م  څۀ عمل شته نه   

وسيله کړه َد هر َغم مېدغه قصيده   

 

م ۴۸۹۱ستمبر   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


