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 ړ متنـخیرالبیان بشپ د

 

 برخه  مهدوه

 
 

کړې  چاپ او د بشپړ خیرالبیان په پیل کي مې د سریزي په توگه   ع کال لیکلې  ۲۰۱۷دا لیکنه ما په  
 .ده. اوس مې د بیا خپرېدو اړتیا محسوس کړه

 

         
 

 :دغه متن د ترتیب پر وخت ماته د خیرالبیان دا الندي قلمي او چاپي نسخې پرتې وې د 
  
  :) د کابل عکسي چاپ خیرالبیان( ـ د تیوبنگن پوهنتون د کتابتون د نسخې کاپي ۱
 

دا نسخه لکه دمخه چي مې هم یادونه وکړه، په برتانوي هندوستان کي د سر ډینسن راس انگرېز الس ته ورغلې او 
ع کال ئې دغه نسخه نارویژي ژبپوه پروفیسر مارگنسترنې ته چي  ۱۹۲۶انگلستان ته ئې ورسره وړې وه . په 

مارگنسترنې له هغې څخه یاداښتونه اخیستي ول انگلستان ته په سفر ورغلی وو،د کتلو له پاره ورکړې وه. پروفیسر 
ـ  ۵۶۶ع کال د نومبر په گڼه ــ  ۱۹۳۹مجلې د 14(  New Indian Antiquaryاو دیارلس کاله وروسته ئې د )

مخونو کي د نسخه پېژندني له اصولو سره سم یوه درنه تحقیقي مقاله پر خپره کړه. ددغي مقالې سرلیک  ۵۷۴
(Notes on an old Pashto manuscripts, containing the Khair -ul-Bayan 

of Bayazid Ansari وو. دنیا ته د خیرالبیان د دغي نسخې د لومړي وار پېژندني او معرفۍ ویاړ د پروفیسر )
  مارگنسترنې دئ او له دې اسیته زه غواړم چي ددغي مقالې ځیني برخي له درنو لوستونکو سره شریکي کړم .

  مارگنسترنې په دغه مقاله کي د پخوانیو پښتو متونو تر لنډي یادوني وروسته لیکلي دي :پروفیسر 
سر اډوارډ ډینیسن راس د مهربانۍ له مخي زما پاملرنه د بایزیدانصاري خیرالبیان ته 15کي ۱۹۲۶ژباړه : " په 

وه. دده په نزد چي دا  راواړوله او خپله هغه شخصي خطي نسخه ئې زما په واک کي کښېښووله، چي له ده سره
نسخه به هم د منځپانگي له مخي او هم د زړتابه له رویه په زړه پوري وي. دانسخه د هغې د پارسي خاتمې 

(colophon( له مخي د پیر روښان د یوه مرید فقیر بهار طوسی )Faqir Bahar Tusi) 16  په الس سوې او د
ئې پای ته رسولې وه. دا نسخه د انډیا آفیس البریرۍ  هـ ق کال د رمضان پر شلمه د چارشنبې په ورځ ۱۰۶۱

اوبریټیش میوزیم تر ټولو نسخو زړه ده ) مراد ئې پښتو نسخې دي . م . هـ(. په دغو نسخو کي زړه ترینه نسخه 
  هـ ق کال خطاطي سوی دئ. ۱۱۰۱دیوان میرزا دئ چي په 

خوانی معلوم اثر دئ..... له بده مرغه د نسخې د څېړني له بلي خوا خیرالبیان تراوسه پوري په پښتو ژبه کي ترټولو پ
له پاره زما وخت ډېر محدود وو، ځکه زه له لندن څخه روانېدلم او ددې پرڅنگ د اسالمي تیولوژي په باب زما 
ناکافي بلدتوب او د پښتو او پارسي خطي نسخو په لوستلو کي زما بې تجربگۍ ددغه متن د رانقلولو او ژباړلو کار 

سخت کړ. په هرصورت، ما یوشمېر مخونه وټاکل او کاپي مي کړل او هیله من یم چي پر دغه اثر باندي دا یو  ډېر
څو یادوني به بې گټي نه وي او ښایي یو صالحیت لرونکی محقق به د ټول کتاب د ایډیټ او ژباړي کار ته وهڅوي....  
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کېږي چي خیرالبیان په څلورو ژبو ترتیب سوی   پاڼي لري او په نستعلیق لیک لیکل سوې ده. ویل ۱۶۷دا نسخه 
( مومو او عربي نقل قولونه passagesخو موږ دهغه په سریزه کي دپارسي او هندوستاني ژبي یو برخي )17 وو

  ئې په پښتو متن کي ځای ځای راغلي دي. د کتاب پر څنډو په بېل لیک پارسي نوټونه سته ."
لیکدودي ځانگړتیاوي، د هغې په لیکلو کي ځانگړې الفبې له مثالو سره  تر دې خبرو وروسته مارگنسترنې د نسخې

راوړي او لیکي چي دغه راز لیکدودي ځانگړتیاوي د بریټیش میوزیم په )دیوان میرزا( کي هم سته او زیاتوي چي 
ددوی دکورنۍ د راورټي دبیان له مخي میرزاانصاري د پیر روښان په اخالفو کي وو او غالباً لمسی ئې وو نو دابه 

عنعنوي لیکدود وو. مارگنسترنې دا هم وایي چي " په خیرالبیان کي د پښتو کانسونینټو د بېالبېلو نخښو سته والی پر 
دې داللت کوي چي دا د رسم الخط یوه پخوانۍ عنعنه وه چي اخوند دروېزه هم کار ځني اخیستی دئ. که داسي نه  

  مخ(.۵۶۸خپل سرسخت مخالف لیکدود راپور کړی نه واي ) وای نو د دین دغه مدافع به هیڅکله هم د 
د مقالې لیکوال ورپسې د خیرالبیان پر ژبه او لهجه او دهغې پر گرامري ځانگړتیاوو تبصره کوي او د اخوند دروېزه  

ني له خولې د بایزید روښان ددیني عقایدو مهم ټکي بیانوي او په پای کي دخیرالبیان ددغي نسخې څو برخي په التی
   تورو رانقلوي او ورسره سم ئې انگرېزي ترجمه هم راوړي.

په دې ډول موږ وینو چي دخیرالبیان ددغي نسخې لومړنۍ پېژندنه د فقید مارگنسترنې له خوا خپره سوې ده او دده 
نسخه تر دغي پېژندني څلېرویشت کاله وروسته عالمه عبدالحي حبیبي دپښتوادبیاتو تاریخ په دوهم ټوک کي پر دغه 

مخه تحقیقي لیکنه خپره کړه چي پخپل وخت کي د روښاني خوځښت  ۱۱۷او د پیر روښان پر خوځښت باندي 
هراړخېزه معرفي پکښې راغلې ده. د عالمه حبیبي تر دغي لیکني څلور کاله وروسته د پېښور پښتو اکېډیمۍ د  

مخه( چاپ کړ چي زه به وروسته ۹۲خیرالبیان همدغه نسخه د حافظ محمدعبدالقدوس قاسمي له عالمانه څېړني سره )
وږغېږم. د فاضل محقق عبدالقدوس قاسمي په څېړنه کي ددې نسخې په باب نسبتاً هر اړخیزي خبري سوی دئ  پر

چي زه دا یوڅومختصر ټکي د نسخې د الښه پېژندني په نیامت پر زیاتوم . البته مخکي له مخکي داخبره د لیکلو وړ 
اندي کاږم هغه د کابل د عکسي چاپ له مخي یاداښت  بولم چي ما دغه نسخه جنساً لیدلې او کتلې نه ده. زه چي څه ورب

سوي دي. له عکس )کاپۍ( څخه د کاغذ نوعیت، د لیک رنگ او نور اړخونه معلومېدالی نه سي او هیله ده محترم 
   لوستونکي به په دې باب زما عذر ومني.

الف(  ۳ي ، د مثال په ډول )پاڼي لري او د هري پاڼي مخونه په )الف( او)ب( سره ښوول سوي د ۱۶۷  ټوله نسخه 
ب( تر پایه پوري. دغه عدد د هري پاڼي پر تندي باندي د بل چا په قلم لیکل سوی دئ . د نسخې لیک خوشخطه ۳او)  

نستعلیق خو له خوشخطۍ سره سره ئې لوستنگ سخت دئ . د نسخې پر څنډو باندي د بل چا په قلم د آیاتو، حدیثو او  
الف( دئ. بیانو تر پایه پوري هرمخ   ۳ب( دئ او ورپسې )  ۲دنسخې اول مخ )   دئ.  مقولو پارسي ژباړي لیکل سوی

)الف( او) ب( لري. د نسخې د پیل اول مخ شپږ کرښي، دوهم مخ نهه کرښي او د پای مخ هم نهه کرښي لري، نور 
  نو د ټول کتاب د هرمخ د لیکو)کرشو( شمېر یوولس دئ. نسخه منظم رکابونه لري.

  روښاني آثارو د لیکدود په شان دئ او پښتو کانسونینټونه ئې په دې ډول کښلي دي :لیکدود ئې د 
  پ ، ټ، چ، څ، ډ، ړ، ښ، ڼ گرافیمونه په ننۍ بڼه دي.

  د)ځ( پر ځای دال ته الندي ټکی ایږدي.
  د)ږ( پرځای دال ته په غېږ کي ټکی ایږدي.

  د)ژ( پرځای ننۍ )ږ( کاروي.
  ڼ په همدې شکل کاږي.

د)گ( گرافیم کله د)ګ( په شکل لیکي او کله د)ک( تر کش الندي ټکی ایږدي. په عکسي چاپ کي ددغو دوو گافونو  
سره بېلول سخت کار دئ. دپېښور چاپ فاضل مرتب د گاف د همدغو دوو شکلو په باب کښلي دي چي " ... ګ  

  18بایزید دوه ځله لیکلی دی چه مونږ ئې په فرق پوهه نشو".
   19ددغه دوه گافه د نوي څېړني د منځ ته راتگ تر وخته ئې مکرر بللي دي.عالمه رشا 

ډاکټر عبدالرازق پالوال دغه دوه گافه سره بېلوي، یوه ته " یوستوئ ږؤغ" وایي او په مثالو کي ئې " گنج، گرگه، 
ي ئې " جنگ، چنگاښ، گرگن،گوگ، ...، بگۍ، برگ، ...." راوړي او بل ته " تېنکیز غبرگ ږؤغ" وایي او په مثالو ک

دائې هم لیکلي دي چي " په نړئ والي  20شرنگ، ړنگ و بنگ، رنگارنگ، ترنگ او ترونگ ، ...." راوړي.
" اوله ښانگه یوڅه کښته اوږده سوې او ترالندي ئې ټکی ـ م . n ) د انگرېزي " /n فونیټیک الفباء کښي / نگ/ د /

  هـ( په توگه کښه کیږي".
ب( مخ کي   ۵برخي په )     ه گافه یوازي د کتاب په سر کي د رسم الخط او لیکدود د رساله وشميپه خیرالبیان کي دو

راغلي دي. په متن کي دغه دود نه دئ پالل سوی. ما چي د لومړۍ نسخې هغه برخي وکتلې چي په کاپي اخیستلو کي 
او بلی ئې د عجمي کاف )ک( په  روښانه چاپ سوي دي، د گاف دوه رازه رسم الخط مي وموند. یوئې د )ګ( په بڼه 

  شکل . د ډاکټر پالوال صاحب د ) تېنکیز غبرگ ( گاف یو دوه مثاله چي مي وموندل، هغه په دې ډول ول :
  الف مخ ۱۶۵ټینک ) ټینگ( ـ 

  ب مخ ۱۶۷رنکارنګ ) رنگارنگ( ـ 
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  الف مخونه ۷۷ب ،  ۶۸زنګن ) زنگون( 
  الف مخ ۶۴څنکښ ) څنگښ، چنگوښه( 

  د گاف یو څونور مثالونه ئې داسي ول :
  الف مخونه ۳۲الف، ۱۱ګنهکار )گنهکار( ـ 
  الف مخ ۱۲کناهان ) گناهان( ـ 
  الف مخ ۱۲ښیکړه ) ښېگړه( ـ 

   الف مخ ۱۲کور ) گوره( 
  ب مخونه ۲۴ب، ۱۶الف،  ۱۵ګور ) گوره( 
  ب مخ ۳۸کڼل )گڼل( ـ 

  الف مخ ۵۹وتو( ـ دکت ) دگ
  الف ۱۹ب، ۱۸الف، ۱۶مرګ ـ 

ب ( مخ کي راغلی او د کاف د مرکز تر سرالندي  ۵په دې ډول وینو ،هغه گاف چي د رسم الخط رسالې وشمي په )
ئې ټکی ایښی دئ، په متن کي تطبیق سوی نه ښکاري . له دې اسیته ئې باید مکرر وبولو. خو دا پرېکړه به وروستۍ 

  نه گڼو او د نورو څېړنو انتظار به باسو.
سینونه ئې هم په پېخر دي. آیتونو،   په دغه نسخه کي ئې تر سین الندي زیاتره ځایونه درې ټکي ایښي دي خو بې ټکو

  حدیثونو او عربي مقولو ته ئې راعراب ورکړی دئ .
نور پاته ټول کانسونینټونه په اوسنۍ بڼه کاږي. د )ی( واول ته د )خدای( په ویي کي هرځای الندي دوه ټکي ږدي،  

  نور نو دهري کلمې په پای کي چي )ی( راغلې وي ، بې ټکو ئې لیکي.
ب فقیر بهار توی دئ چي مارگنسترنې ) طوسی( لوستلی او عالمه حبیبي بیا ) طوسی، تونی؟( کښلی د نسخې کات

دئ. د چاپي خیرالبیان فاضل مرتب د نسخې د کاتب نوم ،فقیر بهار توی سم لوستی دئ خو ددغه نامه د )توی( برخه 
بیائې نو فقیر بهار توی د )شهداد توی( زوی    ئې د حالنامې په حواله د )توی( له نامعلومي قبیلې سره تړلې گنلې ده او

گنلی دئ. فاضل مرتب دا هم کښلي دي چي " توی قبیله په دې نوم اُس یا نشته یاگمنامه ده ځکه اُس دا کیږی چه دا  
مخ(. دا ټول اټکلونه کېدالی سي چي سهي وي خو د ناسمتوب احتمال ئې هم سته.   ۶۰خو توری دی او یا داوی")

اتب فقیر بهار توی انتساب له )سنگ توی( ښار سره ډېر محتَمل ایسي. سنگ توی ښار د بایزید ما)هوتک(ته دک
روښان په وخت کي د شیخ اوریا د استوگني او نفوذ مېنه وه. بایزید هم په دې ښار کي نر او ښځي مخلصان او 

نامه لیکي :" ... سنگ توی از مریدان درلودل او له همدوی سره د لیدو کتو په نیامت دغه ښار ته ورغلی وو. حال
شهر کانی گرام یک روزه راه است در آن شهر مریدان پیر دستگیر از مردان و زنان بودند و زنان به سبب شرم 

د    21" آمدن نتوانستند الجرم پیر دستگیر قدس سره خواست که خود درآن چا رفته ایشان را در خلوت بنشانند....
حالت ما ونه سوای موندالی. د )توی( په نامه د یوې قبیلې یادونه په حالنامه کي سنگ توی ښار موقعیت او اوسنی 

مخ( خو د کابل چاپ حالنامې په همدې مخ کي ئې د )تویی( په شکل ثبت کړې ده. ارواښاد قلندر مومند  ۲۱۴هم سته )  
( د نسبت یاء هم کېدالی  که داثبت د کلمې اصلي ثبت وي نو ددغه نامه وروستی )یاء22د " توئې"په بڼه کښلې ده.

سي اوله احتماله لیري نه ده چي د حالنامې د مولف مراد به له )قبیله تویی( څخه )سنگ توی( ښارته منسوبه یوه قبیله 
د حالنامې   وي. دا چي ددې قبیلې نوم به همدا وو که بل څه؟ موږ اوس څه نسو ویالی خو دونده قدر ویالی سو چي

ې جال قبیلې نوم فهمولی دئ )وهللا اعلم باالصواب(. فقیر بهار توی په اغلب گومان د بایزید لوستونکو له دې څخه د یو
  روښان د)سنگ توی( ښار له مریدانو څخه وو.

ـ  ۱۹۱۳دخیرالبیان ددغي نسخې کاپي د موالنا عبدالقادر مرحوم تر موندلو وروسته د ارواښاد عبدالرؤف بېنوا) 
په دغه کاپي کي دوه مخه کنډو دي چي  23یورسیتۍ څخه افغانستان ته راغلې ده.ع( په هڅه له تیوبنگن یون۱۹۸۵

او پوهاند دکتور مجاور احمد زیار ئې یادونه د کابل دهمدغه  24هغه بیا د پېښور چاپ له مخي خطاطي سوي دي
ري. دغه ټپلو چاپپه )د( مخ کي کړې ده. د کاپۍ پر ځینو مخونو تور ټپلي سته چي ځای ځای د مهرونو په ښان ښکا

  متن له لوستلو ایستلی دئ.
دا خطي نسخه په پښتوخطي نسخو کي د استنساخ د نېټې له مخي تر ټولو زړه نسخه ده. ددغي نسخې د استنساخ زمانه 

هـ ق(د پخې ځوانۍ کلونه دي. دغه وخت روښاني خوځښت له برمه لوېدلی   ۱۱۰۰ـ  ۱۰۲۲د خوشحال خان خټک ) 
 25و ته ال د کاتبانو بازار تود وو.او مرگي حاله دئ خو داسي ښکاري چي د خیرالبیان دنقلولو او لیکل

  
 : ع(۱۹۶۷ـ د پېښور چاپ خیرالبیان ) ۲
  

د لومړۍ خطي نسخې تر بیاموندني اته کاله    موالنا عبدالقادر مرحوم په الس د خیرالبیان د دا هغه چاپي نسخه ده چي
وروسته د پېښور یونیورسیټۍ د پښتو اکیډیمی له خوا په سنگي چاپ خپره سوې ده. د نسخې د ترتیب، تحشیې او  

ظ محمد عبدالقدوس قاسمي دیباچې لیکلو چاري ئې د پېښور یونیورسیټۍ د اسالمیاتو د شعبې د هغه وخت مشر حاف
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 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ هیله من یو خپله لیک،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

سرته رسولي دي. پخپله موالنا عبدالقادر په سر کي په پښتو او انگرېزي ژبو یادگېرنه او مننه او ورپسې په پښتو ژبه 
د" پېژندگلو" تر سرخط الندي په شپاړسو مخو کي یوه لیکنه ورسره مل کړې ده او په هغې کي د کتاب د موندلو او 

مخو کي یوه ډېره پیاوړې علمي دیباچه  ۹۲ئ. تر دې وروسته دقاسمي صاحب په قلم په چاپولو جریان بیان کړی د
راغلې ده چي د دغي نسخې پر شکل او محتوی باندي ئې گټوري خبري کړي دي. ورپسې د کتاب متن راځي چي 

وراچولې ده ) او "اغالط نامه" د متن   مخو کي ځای سوی دئ. تر متن وروسته ئې " اغالط نامه د مقدمې" ۳۰۱په 
  دواړي څلور مخه(.

د متن مرتب د پوهي او فضیلت له مخي دروند شخصیت دئ. پر عربي ژبه باندي ښه پوره برالسی لري. د احادیثو 
په تخریج کي ئې الس پیاوړی الس ښکاري او د کالم هللا مجید حافظ ال هم دئ. ده ددغه مهم متن په نقلولو او لوستلو 

ې ده او وایي چي د لوستلو په چار کي میانصاحب سناء الدین کاکاخېل مرسته ورسره کړې کي ښه پوره خواري کښل
ده. له دغو کمالونو او مساعدو امکاناتو له لرلو سره سره ئې د متونو په برابرولو کي ځیني داسي ټکي سته چي گوته 

 :ورته نیول کېدالی سي او زه به ئې یو څو ټکو ته اشاره وکړم
  

کم )کوم( بل چا حاشیې کښلي دي. د حاشیو لیک د متن له لیک   ان پردغه نسخه باندي تر لیکلو وروستهــ د خیرالبی
سره ډېر توپیر لري. مارگنسترنې ئې دغه توپیر ته اشاره کړې ده، خو حافظ عبدالقدوس قاسمي دا ټولي حاشیې متن 

ښایي د بل چا له خوا متوجه   ته یا پخپله یا ته داخلي کړي دي. د متن تر تیبولو او خطاطۍ وروسته دغي نیمگړتیا 
سوی دئ او لیکلي ئې دي :" د کتاب په حاشیه باندې چه د عربی عبارتونو کومه فارسی ترجمه شوې ده زه په دې  
غلط فهمئ کښې شومه چه دا ګنې د اصل خیرالبیان حصه ده ـ ځکه مې بین القوسین درج هم کړه او وروسته چه بیا 

وې هلته مې د ځانه په حاشیه د هغې تکمله هم ُو کړه ـ چه دا کار مې تر څه ځایه ُوَرَسولونو بیا زه د محشی نه پاتې 
دې نتیجې ته ورسیدم چه نه دا عبارت د اصلی خیرالبیان دی او نه ددې په اصل کښې د اندراج مناسب ووـ خو اوبه 

فاضل  26".  رسی عبارتونه حذف کوم ....د ورخه تیرې وې ـ د کتاب په دوهم اشاعت کښې به که خیر وی دا فا 
مرتب خو ددې یادوني له الري د خپلي تېروتني تالفي وکړه خو زموږ ناشران بیا زیاتره په دې خبرو پسي نه گرځي 

ع کال دپېښور یونیورسیټۍ د پښتو اکېډیمۍ له خوا راووت ۱۹۸۸او د خیرالبیان ددغه چاپ دوهم اشاعت چي په 
رتونه هماغه شان بیا هم پکښې پاته دي. دوهم چاپ د پښتو اکېډیمۍ دهغه وخت د ډایرکټر ،دحاشیو دغه فارسي عبا

پرفیسر محمدنواز طائر په " پیش لفظ" خپور سوی دئ. دا چاپ د هماغه اول چاپ فوټوکاپي ده یوازي ئې د متن د 
وهم چاپ کي د لومړي چاپ مخونو شمېره د سریزو او دیباچې له شمېرو سره پرله پسې کړې ده او په دې ډول په د

ته ( ۴۳۱نمبر لري،) ( ۳۰۱شمېرې څخه پیل سوی او پای ئې چي په لومړي چاپ کي ئې )( ۱۳۱دمتن اول مخ له )
لوړ سوی دئ. پروفیسر محمد نواز طائر په "پیش لفظ" کي د خیرالبیان ددوهمي نسخې ، د ساالر جنگ میوزیم د 

ي ئې کښلي دي چي " ... وائی چه دغه قلمی نسخه لکه څنګه چه د تیرو  نسخې یادونه هم کړې ده او د هغې په ترڅ ک
حوالو نه څرګنده ده پوره په پنځوژبو کښې محفوظه ده ـ کله چه د خیرالبیان دغه نسخه حاصله کړی شی او شائع 

ځو کړی شی نو د هغه علمی پس منظر او تاریخی ضرورت حقیقت به هم څرګند شی د کوم دمخه چه دا کتاب په پن
دخیرالبیان دمتن د پنځمي ژبي یادونه ما له دغي لیکني پرته بل ځای لوستې  27ژبو کښې لیکلی شوی وو او ....".

 نه ده او د "پیش لفظ" د لیکونکی په مطلب هیڅ پوه نه سوم. غالباً به د کتابت تېروتنه وي.
  

ښلي ئې دي :" ... او څه عبارتونه دبایزید اشاره کړې ده او ک    ــ د خیرالبیان د عربي برخي کمزورۍ ته فاضل مرتب
خپل دی ـ دا عربی ډیره کمزور ده ـ که بایزید دا عربی عبارتونه نه وی لیکلی نوشاید چه عالمانو به ئې دومره 

د بایزید روښان په نورو آثارو کي هم د کمزوري عربۍ ثبوتونه سته . د صراط  28". مخالفت هم نه وی کړی ....
: " دلته د عربي   په باب ،عالمه حبیبي ددغه کتاب دیوه پاراگراف تر راوړلو وروسته کښلي دي التوحید د عربۍ

لیک نمونه هم راوړله کېږي،چه دا هم ضعف تالیف او ادبي غلطۍ ډېري لري .... له دې ماتي گوډي عربي څخه 
بي سمه کړې ده. دغه شان دخیرالبیان فاضل مرتب په متن کي دغه عر 29سړی مقصد هم ښه نشي فهموالی ....".

سم کړي ځایونه تر حساب تېر دي او زه ئې د بیان د اوږدېدو له بېري دا دوه درې مثالونه راوړم چي د اصل نسخې) 
الیعلم(، )یعرفون( ، ) یحفظها(، )الظمان(،)زاد( ، )الکافرین والمنافقین(، )ینقطع الحجه(، )تحرک(،) یخرج(، 

، )خصالهم(، )یظهرون(... او په لسهاوو نور ئې په ترتیب سره ) الاعلم(، ) یعرف(، )یمنعهم(، )فیقولون(،)یترکون(
)تحفظه(، )الظن(،)زادت(، )الکافرون والمنافقون(، )تنقطع حجة(، )حّرک(،)خرج(، )یمنعه(،)فیقول(، )یترک(،  

حال ئې پرې ایښې  )خصاله(،)یظهر( کړی دئ. داکار د متنپوهني له اصولو سره سم نه ښکاري اوباید چي پرخپل
وای. په دغه راز اصالح سوي خیرالبیان باندي لوستونکي پر عربي ژبه د بایزید د تسلط اندازه ټاکالی نه سي او دده 
د مخالفینو اعتراضونه ورته هسي هوایي خبري ښکاري. په داسي حال کي چي د بایزید د آثارو منقدین خو هم له یوه 

ور عقیدوي تعصبات که ئې لرل هم، خو اعتراض ئې هسي هوایي اعتراض نه ځایه راتلل. سیاسي مقصدونه او ن
  وو.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر  5 له  :د پاڼو شمیره
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 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ هیله من یو خپله لیک،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ــ د چاپي نسخې فاضل مرتب د کتاب په سر کي تر یوه ځایه د بایزید خپل لیکدود ثبت کړی دئ او ) ځما(، )روځ(،  
دا روش   )اروم(، )مزکه( او نور ئې په همدې شکل د اصل نسخې له کښلو سره سم راوړي دي، خو وروسته ئې

په نني مروج شکل لیکلي دي. د )ڼ( اواز ئې چي په   خوشي کړی دئ او )زما(، )ورځ(، )اورم(، )زمکه( ئې
د )چه( په بڼه اړولی دئ. ) وښوول(    خیرالبیان کي په همدې شکل ثبت دئ، )نړ( کړی دئ. )چی( ئې په ټول متن

خښل(،) َک = که( ئې )کا(، )زښتي( ئې )زشتی(، ئې )اوښودل(، ) د حرفو( ئې ) د حرفونو(، )وبخښل( ئې ) اوب
)ځوړند( ئې )زوړند(، ) پر رکوع( ئې ) په رکوع(،)وخت( ئې )وقت(، )وړکی( ئې )وړوکی(،)بې هوښ( ئې 
)بیهوشی(، )کوږېده( ئې )خوزېده(، )ویالی( ئې )ویلی(،)سوځي( ئې )سوزی(، )متیاځي( ئې )متیازی(، )ورسي( ئې 

  ربنډ(،)نمر( ئې )نَور(،)وچ( ئې )اوچ(، )تښتن( ئې ) څښتن(کړی دئ او نور او نور.)اورسی(، )برمنډ( ئې )ب
  

دغه راز ئې په عربي عبارتو کي هم تصرفات کړي دي . د ) افضل االنسان( پر ځای ئې ) افضل الناس( لیکلی ، 
  )شاغل( ئې ) مشغوالً(او نور دغه شان ځایونه لیکلی دئ.

له )نبي( سره ) صلی علیه السالم( لیکل سوی دئ، خو دچاپي نسخې مرتب هغه )  په اصل خطي نسخه کي هر ځای 
علیه السالم( کړی دئ او )صلی( ئې ځني ایستلی دئ. دغه راز تصرفات که ټول لیکم باید چي یوه بېله رساله پر 

  30وکاږم. همدلته ئې پر همدې څو مثالو اکتفاء کوم.
  
 : ـ د کابل چاپ خیرالبیان  ۳
  

دکابل چاپ خیرالبیان د تیوبنگن پوهنتون د خطي نسخې عکسي چاپ دئ چي د پوهاند عبدالحي حبیبي، عبدالروف 
بېنوا او پوهاند عبدالشکور رشاد له درنو سریزو او لغتنامو سره دپښتو ټولني په سپارښتنه د کابل پوهنتون د ادبیاتو 

بنگن نسخې په باب ما ددې لیکني په سرکي اوږدې ش کال چاپ کړی دئ. د تیو۱۳۵۳او بشري علوموپوهنځي په 
خبري کړي دي، نور دویلو څه نه لرم . له دغه چاپ څخه ما دخیرالبیان د حاضر متن د پښتو برخي په مقابله کولو  

  کي کار اخیستی دئ او اړوندي حوالې مې په لمنلیکونو کي ورکړي دي.
  
  :هـ د ساالرجنگ میوزیم )حیدرآباد، دکن( خطي نسخ ۴
 

د ساالرجنگ میوزیم خطي نسخه واردواره ښاغلي زلمي هیوادمل صاحب د هند دکتابخانو پښتو خطي نسخې نومي 
مخ( کي راپېژندلې ده. هورې ئې ددغي نسخې لنډه پېژندنه ) دېرش کرښي( کښلې ده او هغه الزم معلومات چي  ۹اثر)

ته وړاندي کړي دي چي په هغه کي د کتاب لیکوال،  ددې نسخې د اول وار پېژندني له پاره په کار ول، لوستونکو 
دلیکلو کال، لیکدود، کاتب، خط، د پاڼو شمېر، دهرمخ کرښي، کچه، کاغذ،پښتي، کتابخانه، نومره، خصوصیات، د 

   سر او پای نمونه( راپېژندلي دي.
 

سوي دي. دا نسخه   زما)هوتک( یادوني چي وروسته به ئې تاسي ولولئ، ددغي نسخې د کاپۍ )عکس( له مخي لیکل
په توره سیاهي، په نستعلیق خط خطاطي سوې ده. عربي عبارتونه، آیات، حدیثونه او مقولې په نسخ لیک دي.د متن 
د منځ ځیني کلمات ) یاسبحان، یا بایزید، محمد، هللا او نور خاص نومونه(او دغه راز د هر بیان د پیل اوله کرښه 

پاڼي  ۴۴۸ټوله نسخه  31پښتو او هندي )پنجابي؟( برخه ئې اعراب هم لري.)عنوانونه ( په سره رنگ دي. عربي، 
او چرمي کونجونه ورلوېدلي دي .د کاغذ نوعیت ئې زه 32 چرمي گلداره ده  مخه کېږي. د نسخې وقایه۸۹۶ده چي 

ای سپین د کاپۍ له مخي پېژندالی نسم خو هیوادمل صاحب " السي دکنی" کاغذ بللی دئ. په کاپي )عکس( کي ځای ځ 
چکه او ځای ځای تېز ژړبخون ښکاري .هر مخ اووه لس کرښي او منظم رکابونه لري خودهر مخ پر تندي باندي په 
انگرېزي عدد د مخ شمېره او د هرمخ د کیڼ اړخ پر ښي کونج په عربي عدد د پاڼي شمېره لیکل سوې ده. دا دواړي 

سم" لیکلې ده خو د میوزیم له خوا د سر x ۱۵ ۲۷ل " شمېرې وروسته ورلوېدلي دي. د نسخې کچه ښاغلي هیوادم
لس درې پرڅلور( کښل سوې ده چي دا اندازه په انچ ښوول سوې او د سانتي متر د پورتني  xپر پاڼه )شپږ یوپرڅلور

هـ ق کال د ربیع الثاني پر  ۱۰۷۹رقم سره سر خوري. نسخه وینو خوړلې او وروسته ترمیم سوې ده.دانسخه د 
ي سوې ده او دپای په اختتامیه کي ئې کاتب )میرزامحمد( ښوول سوی دئ. خو ماته د نسخې ټول متن دوهمه خطاط

مخ  ۳۸۵مخ له نیمایي څخه تر  ۳۸۳مخ پوري د یوه کاتب، د  ۳۸۳د یوه کاتب کار نه ایسي. له اول مخ څخه تر 
مخ څخه بیا څو مخه د یوه بل بېکاره کاتب او د پای برخه ئې بیرته د نسخې د سر دکاتب   ۳۸۵پوري د بل کاتب، له 

کار معلومېږي. زه فکر کوم چي دا نسخه د هغې څښتن )سرکار صاحبزاده خانزاده میان عبدالواسع جیو( ته ناقصه 
ي نسخې څخه بشپړي کړي او په الس ورغلې ده او ده بیا د نسخې کنډو برخي د نورو کاتبانو په الس له کومي بل

ورسره گنډلي دي. البته دا هسي یو اټکل )حدس( دئ. د نورو کاتبانو په الس لیکل سوي برخي ئې لیکدودي گډوډۍ 
هم لري او هغه لیکدود ئې منظم پاللی نه دئ چي د نسخې د سر او پای کاتب په ډېر دقت سره تعقیب کړی دئ، د  
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 6تر  6 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 

 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ هیله من یو خپله لیک،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کدود بشپړه نمایندگي کوي. د اول کاتب لیک ډېر ښکلی دئ خو د نورو دا په نسخې د سر او پای برخه د روښاني لی
  ډېروښکلو خطو کي نه راځي، منگر واضع او د لوستلو وړ لیکونه دي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 لمنلیکونه: 
 

له خوا د برتانوي هند په بمبئي  James Burgess (1832- 1916)دا مجله د انگرېز ارکیالوجیست 14
ع کال پوري په همدې نامه خپرېدله. په  ۱۹۳۳ع کال راووتله. تر ۱۸۷۲( په نامه په Indian Antiquary)د کي

ع کال پورې ئې په دغه نامه نشر کړه. تر دې  ۱۹۳۸( کړ او تر New Indian Antiquaryدغه کال ئې نوم )
هانو  کال وروسته ئې بیرته خپل اولنی نوم راژوندی کړ. مجله په ډېر لوړ معیار چاپېدله او د اروپایي او هندوستاني پو

   د ختیځ څېړني مقالې ئې له حق الزحمې پرته خپرولې.
  دغه کال په افغانستان کي د امان هللا خان د پاچهۍ اووم کال وو. )م . هـ( 15
  دا نوم پروفیسر مارگنسترنې سم نه وو لوستی او په اصل کي " فقیر بهارتوی" دئ. 16
  واله ورکوي.)م.هـ(مخ ته ح  ۴۱۵( د یوه اثر V.Leydenلیکوال دلته د ) 17
  ع۱۹۶۷مخ، پېښور ـ  ۶۶خیرالبیان ـ دیباچه ـ  18
  هـ ش۱۳۵۳مخ ، کابل ـ ۶۷خیرالبیان )عکسي چاپ(، د سریزو  19
  ش ۱۳۸۴مخ ـ  ۶۳پالوال ، عبدالرازق )ډاکټر( ـ معیاري پښتو،  20
  هـ ش۱۳۸۸مخ، کابل،  ۲۰۸مخلص ، علی محمد )کندهاری شینواری(،حالنامه ـ  21

د ښاروله نامه سره د )سنگ( مختاړي نور مثالونه هم سته لکه سنگین ) دافغانستان په هیلمند والیت کي(، سنگچارک 
د ملتان په شاوخوا کي،  ) د افغانستان په سِرپل والیت کي(، سنگیسار ) د کندهار په پنجوایي اولسوالي کي(، سنگهړ

سنگاپور او نور. دا مختاړی په ژبنۍ څېړنه ارزي او زه فکر کوم چي له پارسي )سنگ = ډبره( سره د هغه ورته  
  والی به هسي یوشکلي او تصادفي مشابهت وي.

  ع ،پېښور۱۹۸۸، مب مخ، ۴۲مومند، قلندر، د خیرالبیان تنقیدی مطالعه ـ  22
   خ ـ د پوهاند میرحسین شاه په قلم لیکنه ـ کابلوگ : خیرالبیان ـ ب م 23
الف مخونه دي چي خطاطي ئې د علومو د اکاډیمۍ عړي ارواښاد عبدالهادي هاند  ۱۱۳ب او  ۱۱۲دا دوه مخونه  24

  کاله پخوا د علومو اکاډیمۍ یوه بل غړي په کابل کي کړې وه. ۳۶سرته رسولې وه. دا خبره ماته 
مخ کي د "ډورن" یوه حواله رانقل کوي چي ویلي   ۵۷قاسمي د چاپي خیرالبیان ددیباچې په    حافظ محمد عبدالقدوس 25

هجری کښې لیکلې ده" او ۱۰۱۴عبدالکریم په کال  ئ دي :" زما سره د مخزن قلمي نسخه، داخوند درویزه ځوی
)هوتک( چي د برنارد  ورپسې زیاتوي چي " که د کتابت داسن صحیح وی نو د مخزن دانسخه زړه ثابتیدی شی". ما 

( کښلې ده چي 1605=1614( کي وکتله هورې ئې دغه سنه )Chrestomathy, p Vدورن دغه خبره دده په )
ع سره برابر دئ. خو د مخزن ددغي نسخې ۱۶۰۵رشتیاهم له    وي. دغه کال  ۱۰۱۴طباعتي تېروتنه ده او باید    ۱۶۱۴

پته ماته اوس رامعلومه نه ده، ځکه نو د خیرالبیان دغه لومړنۍ موندل سوې نسخه تر نورو ټولو پښتو خطي نسخو 
  مشره ده.

   مخ ۵۹خیرالبیان ـ دیباچه ـ  26
  ع ، پېښور۱۹۸۸مخ ـ  ۶خیرالبیان ـ دوهم چاپ ـ پیش لفظ ـ  27
  مخونه ۶۱،  ۶۰خیرالبیان ـ دیباچه  28
  ش۱۳۴۲مخونه ـ کابل ـ  ۲۹۶، ۲۹۵د پښتو ادبیاتو تاریخ، دوهم ټوک ـ  29
یاداښتو کي راسره چي ددغو مثالو اړوند مخونه هم راوړم خو د پاڼو د سپما خبره مي خنډ سوه. په   ماته په کار وه 30

  د اړوندو مخو شمېره سته. که یو وخت اړسم، وبه ئې لیکم.
مخ کي دغه نسخه په  ۱۱ش کال د حمل ـ میزان گڼې په ۱۳۶۴ارواښاد پوهاند دکتور جاوید د )کتاب( مجلې د  31

اښاد به دا نسخه پښتو نسخو کي لومړنۍ اعراب لرونکې نسخه بللې ده. ما )هوتک( ته دا خبره معلومه نه ده چي ارو
  په سر سره کتلې وه که څرنگه؟

  د ښاغلي هیوادمل صاحب په قول  32
 نور بیا
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