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 د خیرالبیان بشپـړ متن
 

 برخه او وروستۍ مه دری
 

 

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

 

 

  دا نسخه په څلورو ژبو بشپړ خیرالبیان دئ او زه به ئې پر هره برخه جال جال وږغېږم.
 

  :عربي برخه
 

  آیت او حدیث څخه هرومرو راوړي.   ربي پیل کېږي. د خپل مطلب د مالتړ له پارهد نسخې هر بحث وار د واره په ع
له مخکي چي هم تاسي ولوستل، زموږ د مشرانو پوهانو متفق نظر دا دئ چي د روښان بایزید عربي لیکنه کمزورې  

و امالیي تېروتني ئې ده. نحوي تېروتني ئې په ټولو آثارو کي له ورایه څرگندي دي. د عربي لیکدودکتابت کمزوري ا
، که د کاتبانو عیب ونه گڼو،هم د یادوني وړ ده. ) لالنسان( د )لل انسان( په شکل، )حیتان( د )حیطان( په ډول، 

  )المحظورات( د )المحضورات( په بڼه او نور. د عربي برخي لیک ئې نسخ دئ او اعراب هم لري.
 

  :پاړسي برخه
 

اړه ده. په ځینو ځایو کي د مطلب د مالتړ له پاره راوړل سوي آیتونه د عربي دا برخه د عربي برخي ټکي په ټکی ژب
برخي سره توپیر لري. پاړسی لیک ئې نستعلیق او لیکدود ئې د هماغه وخت مروج لیکدود دئ. عربي مقولې، آیتونه 

  گ( ئې د )ک( په بڼه کښلی دئ .  او حدیثونه ئې په نسخ لیک کښلي دي.)
  پاړسۍ ته نزدې ده. 33 بایزید روښان د بل اثر،صراط التوحیدپاړسي ئې د 

 

  :پښتو برخه
 

دا برخه هم د عربي متن ژباړه ده خو مطالب ئې د هغه وخت په مروجه پښتو بیان سوي دي او د پاړسي په شان د 
ري ئې دوهمي ژباړي خیال نه ورباندي کېږي. ددې خبري یو المل به دا وي چي پښتو د بایزید مورنۍ ژبه وه او نو

ژبي وې. دا اټکل ال هم ممکن دئ چي بایزید روښان دي خیرالبیان وار دواره په پښتو لیکلی وي او وروسته دې هر 
او ساالر جنگ میوزیم   بیان په عربي، پاړسي او هندي ژباړلی او پر زیات کړی وي. دپښتو دغه برخه د تیوبنگن

کي ئې ژبه بیخي ډېره اړول سوې ده چي مثالونه ئې تاسي وړاندي   په نسخو کي بالکل یو شانته ده. په چاپي نسخه
ولوستل. ددې برخي لیکدود زموږ څېړونکو روښاني لیکدود بللی او په دغه نسخه کي ئې کانسونینټونه زیاتره په 

  :اوسنی بڼه دي او هغه چي له اوسنۍ بڼې سره توپیر لري،داسي دي
 

  ایږديـ د)ځ( له پاره تر دال الندي ټکی 
  ـ د )ږ( له پاره د دال په غېږ کي ټکی ایږدي

  ـ د )ژ( له پاره )ږ( کاروي
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ـ د)گ( گرافیم دسر په رساله کي د)ګ( په شکل کاږي او په متن کي ئې کله په همدې بڼه او کله بیا د)ک( په ډول 
چې( ځای ځای په )ج(  لیکي. گمان، پرهیزگاري، گناهان، یگانگي، زنگن ) زنگون( زیاتره په )ک( لیکي. )چي،

   او نور مخونه(. ۲۹۲، ۲۹۱لیکي ) 
زموږ محققینو د روښاني لیکدود پر یاگانو ډېره څېړنه نه ده کړې. دونه قدر ئې لیکلي دي چي په خیرالبیان کي )چي( 

دې  په یاء لیکل سوی دئ او )کښ( ته هم یاء ورکول سوې ده. ما)هوتک(چي د خیرالبیان دا دوهمه نسخه وکتله، په
  34کي د یاگانو توپیر بېخي جوت دئ او په منظم ډول داسي پالل سوی دئ:

 

  :ـ ملینه یاء : بې ټکو )ی(لیکي . لکه ۱
 

مخ(، ۳۴۰مخ (،وړمی = لومړی ) ۵۳۵دای )تر دال الندي ټکی( =ځای )  مخ(، ۴مخ (، غړوندی ) ۹خدای ) 
  او نور.مخ( ۱۰مخ(، دوی )۲۹۲مخ(، څڅاکی = څاڅکی ) ۲۹۲کالی،مذکر )

 

 :  ـ معروفه )لنډه( یاء )ي( ۲
 

  :وړاندي توري ته ئې زېر او د )ی( پر لکۍ کړۍ ایږدي . لکه
مخونه او نور ډېر ځایونه(، هاِدْی = هادي ) ټول کتاب(، ویِلْی ِدْی = ویلي دي، محبتِْی =  ۲۹۱، ۲۱ِچْی = چي )
مخ(، پلیتِْی = پلیتي ) ۲۹۳= که مزکه پلیته شي )  مخ(َکمَزَک پَِلیَت ِشیْ ۲۱مخ(،خانِدْی = خاندي ) ۲۰محبتي ) 

مخ(، ِچْی پکِښْی اوِسْی  ۲۹۰مخونه اونور(، کڅودرم ِوْی = که څو درمه وي )  ۳۴۳،  ۳۴۰مخ(، کِښْی = کښي )  ۲۹۱
  مخ( او نور ، او نور مثالونه.۵۸۶شیطان = چي پکښي اوسي شیطان ) 

 

 :  ـ مجهوله )اوږده( یاء ۳
 

اوږده یاء په څو ډوله لیکي . کله ئې وړاندي توري ته زېر او تر )ی( الندي دوه ټکي او د )ی( پر لکۍ کله خوله  
  (، او کله خوله پټې کړۍ ) د لنډي یاء په شان( ایږدي. لکه : ّ شد )  خالصې کړۍ، کله

  ۴مخ(، زربَّي = ژر به ئې )  ۲مخ(، بیایِّي = بیا ئې ) ۲)  مخ(، چیِّي = چي ئې۲۹۱ِچْی غوښیِّي = چي غوښي ئې )
   مخ( او نور. ۱۰مخ(، ئِّي = ئې ) 

  مخ( او نور۳۴۰مخ(، دِرْی لنډ آیَت = درې لنډ آیته ) ۶۵۴یا : بخره د فَایِدْی = بخره د فایدې ) 
کښې( زیاتره په همدې پرته یاء ( د اوږدې یاء پر ځای لیکي او مخکني توري ته ئې زېر ایږدي. )پے یا : پرته )

  لیکي او مخکني ښین ته زېر ایږدي خو )کښي( بیا عموماً په لنډه یاء یعني د)کِښْی( په بڼه کاږي.
مخ(. دا کړنه که هسي تصادفي نه ۷۲۶یو ځای ئې ) دې = دي ئې( ته تر یاء الندي دوه ټکي سر پر سر ایښي دي ) 

    ونی مثال کېدالی سي.وي نو د اوږدې یاء )ې( د همدې شکل لرغ
  په دې ډول گورو چي د مجهولي یاء د څرگندوني له پاره له څو شکلو څخه کار اخیستل سوی دئ.

، ۸۲۸، ۹، ۵مخ( او عموماً د )َدْی( یا )َدْي(په شکل کاږي ) ۴ـ مرستندوی فعل )دی ، دئ( کله د )دی( په بڼه )  ۳
   او نور مخونه(. ۸۲۹

ي د لیکدود دغه قاعدې چي ما بیان کړې، د متن د سر په څه کم څلور سوو مخونو او د پای د یاگانو او په مجموع ک
په نزدې دوو سوو مخونو کي پالل سوي دي، خو د کتاب د منځ په پاڼوکي چي زه ئې خطاطان له ) میرزامحمد( پرته 

   نور کاتبان گڼم،په سمه توگه تعقیب سوي نه دي.
عربي کلمې راغلي وي، په هغو کي ئې د یاگانو توپیر ته ډېره پاملرنه نه ده کړې.   که د یوې جملې په ترڅ کي ځیني

  د مثال په توگه )نبی( په همدې بڼه کاږي خو )هادي( بیا عموماً د )هاِدْی( په شکل لیکي.
 

  :ـ هندي برخه ۴ 
 

پنجابي ژبي یوه لهجه( گڼلې په نامه بللې ده. عالمه حبیبي )د 35دا برخه فقید مارگنسترنې د )هندوستانۍ ژبي(
موالنا عبدالقادر ) هندي یا ریخته( نوم ورته کارکړی  37 حافظ محمد عبدالقدوس قاسمي )هندي( نومولې ده 36ده.
زه )هوتک(چي ددې ژبو په تفکیک کي الزمه پوهه نه لرم،  39او قلندر مومند ئې ) صفا سوتره هندي( بولي.38 دئ

  نو فیصله لوستونکو ته پرېږدم.
ئې په نسخه کي په عربی ـ پاړسي الفبې لیکلې ده او په لوستلو کي ئې ما زښته ډېره خواري کښلې ده   هندي برخه

خو د سموالي په باب ئې ډاډه نه یم. لومړی ثبت ئې ما په پښتو کیبورډ کي رااخیستی وو او وروسته گران سعید لودین 
د ثبت مسئولیت پر غاړه اخلم خو د هندۍ ژبو له ماهرانو څخه په اردو کیبورډ کي راته ټایپ کړ.زه ئې ددغه موجو

هیله لرم چي دغه برخه ئې په دقت وگوري او د سم ثبت کار ته ئې اوږه ورکړي. ما له خپلي بندگۍ سعی سره سره 
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ددې فرصت ونه موند چي دغه برخه ئې د هندۍ ژبو د یوه ماهر تر نظر تېره کړم. په دې هیله چي ددغي برخي د 
  ت په کار کي مي کاږه مغزي ته توره برابره نه سي، د خپلو څرگندونو نورو اړخوته ځني اوړم.ثب
 

  :دې نسخې په ترتیبولو کي زما د کار رِوش د
 

ټاکلې ده. ددغي نسخې  هگدې متن په برابرولو کي ما دخیرالبیان د ساالر جنگ میوزیم کاپي د اصل نسخې په تو د
برخي مې له اصل څخه کټ مټ رااخیستي دي او هغه برخي ئې چي د جرمني د تیوبنگ عربي، پارسي او هندي 

یونیورسیټۍ له نسخې سره مشترکي دي، ورسره مقابله کړي دي. توپیرونه مې هم ورسره راوړي دي. د تیوبنگن 
برخو کي د نسخې تر پارسي حاشیو مي الس اړولی دئ، ځکه دا حاشیې له اصل سره هیڅ اړه نه لري. که په ځینو 

اصل ثبت راته نیمگړی ایسېدلی دئ، هغه مي له تیوبنگن نسخې څخه بشپړ کړی دئ . د پښتو برخه مې د پېښور له 
چاپي نسخې سره هم مقابله کړې او اختالفي ځایونه مي ئې ښودلي دي. څرنگه چي زما په پالن کي د پښتو متن د  

راوړي نه دي او دا کار مي د پښتو متن ته پرې ایښی دئ.   جال خپرولو کار هم شامل دئ، نو ډېر جزئیات مې دلته
په متن کي دراغلو آیتو سورة او شمېره مي په لمنلیکونو کي ښوولې ده. ځیني آیتونه چي د کاتب د بې پروایۍ له 
اسیته سم ثبت سوي نه دي، هغه مي سم کړي دي او جدي توپیرونه مې په حاشیه کي ښوولي دي خو جزئي توپیرونه 

له یادوني پرته سم کړي دي. د عربي عبارتو او عربي مقولو ثبت مي له تیوبنگن نسخې سره مقابله کړی دئ.  مې 
هغه جملې او کلمې مي کټ مټ رااخیستي دي چي په دواړو نسخو کي ئې ثبت یو راز دئ. ددغو جملو او کلماتو 

ني مې تر خپله وسه پوري ورسمي کړي  دنحوي او گرامري تېروتنو د سمون هڅه مي نه ده کړې، خو امالیي تېروت
دي. د احادیثو د تخریج کار ته مي وخت لنډ وو. دا کاربه که د پاک خدای رضاوه، زه یا بل څوک د دوهم چاپ پر  

مخونه   ۳۹۱ـ    ۳۹۰مخونه(کنډو دي .    ۳۹۱ـ    ۳۹۰او    ۱۳۷ـ    ۱۳۶وخت بشپړ کوو. ددې حاضر متن د عربي برخي)
مخونه( راوړي دي او د موضوع تسلسل ئې  ۲۹۱ـ  ۲۹۰پر ځای ئې کاتب ) په اصل نسخه کي نیمگړي دي او 

مخونه له کاپي کولو پاته سوي دي   ۱۳۷ـ  ۱۳۶شلولی دئ. دغه دوه مخه ما ځني وایستل او کنډو مي پرېښوول. خو 
  . مائې د تر السه کېدو له پاره خپل تالښ بیا بیا وکړ، مگر څه په الس رانغلل.

ددې متن د برابرولو پر وخت مي د بایزید روښان پر عقایدو او تصوفي تگالري باندي له قضاوته ځان ژغورلی دئ 
  سره سم اصل ته نزدې ثبت کاندم. او هڅه مي کړې ده چي متن تر ممکني اندازې له خپل وس

ددغي تاریخي نسخې د اشاعت او خپرولو له پاره زما تلوسه ځکه ډېره ده چي له یوې خوا په ژوند باور نسته او له  
بلي خوا د نسخې د موندلو راهیسي ډېره زمانه تېره سوې ده .که دانسخه پر خپل وخت خپره سوې وای، اوس به  

  م بشپړ سوي وای.ورباندي نور ډېر کارونه ه
  :د متن په ترتیب کي مي موجودي خطي او چاپي نسخې په دې ډول ښوولي دي

 

  = )اصل(  د ساالرجنگ میوزیم خطي نسخه
 

  د کابل عکسي چاپ، یا د تیوبنگن نسخه = )ک(
 

  د پېښور چاپ نسخه = )چ(
 

  د قلندر مومند چاپ خیرالبیان = )ق(
 

مطیع هللا روهیال ، اسدهللا ارماني او سعید   خلیل هللا سروري،  ، محمد طاهر هاند،یو وار بیا له دکتور عبدالخالق رشید
  لودین څخه د زړه له کومي مننه کوم چي ما ته ئې ددغه متن د برابرولو پر وخت د مرستي الس راکړی دئ.

  .له پاک خدایه غواړم چي په بېل ډول د خیرالبیان د پښتو متن د برابرولو توان راکړي
 

 ده، بردوزیمــدیم زنـمانر بــگ
 جامه ای کز فراق چاک شده

 

 م ،عــذر ما بپذیرـردیـ  مـور ب
 ه خاک شدهــای بسا آرزو ک

  سعدی
 

 پای
 

 ع۲۰۱۷مه ددسمبر ۱۴
 آشاوا ـ انټاریوـ کاناډا
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 د دې برخې لمنلیکونه: 
 
ع کال له یوې قلمي نسخې او بلي چاپي نسخې له مخي خپور ۲۰۱۷دصراط التوحید بشپړ متن ما )هوتک( په  33
  کړ.
خو څخه په اټکلي ډول د کلماتو مخونه د اصل خطي نسخې مخونه دي. مثالونه مي د متن د سر، منځ او پای م 34

   رااخیستي دي.
  ع کال په نومبر گڼه کي د مارگنسترنې لیکنه. ۱۹۳۹( مجلې د New Indian Antiquaryوگ : د ) 35
  مخ ۳۰۳د پښتو ادبیاتو تاریخ، دوهم ټوک ـ  36
  مخ ، پېښور چاپ ۶۰خیرالبیان ـ دیباچه ـ  37
  مخ ، پېښور چاپ ۱۲خیرالبیان ـ پېژندگلو ـ  38
  د خیرالبیان تنقیدي مطالعه 39

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

لمنلیکونو بشپړ فهرست راوړل  د ال آسانتیا په خاطر د مقالې په پای کې د ې د علمي استفادد درنو لوستونکو 
 ږي: ـېک
 
  هـ ق، بمبئی۱۲۹۲ـ چاپ ۲۵۱فانی ـ میرزا محسن کشمیری، دبستان مذاهب ـ ص   1

محسن کشمیری د پارسي ژبي هندوستانی شاعر دئ چي پر دبستان مذاهب سربېره د پارسي شعر دیوان او د " نجات 
"   المؤمنین" او " شرح عین العلم" په نامه دوه نور کتابونه په نثر کښلي دي. د محسن فانی د مړینی تاریخی ماده

هـ ق( کېږي. ددیوان مرتب د دیوان په ) ص، ۱۰۸۲ رفت فانی به عالم باقی" گڼل سوې ده چي ابجدي ارزښت ئې )
چ( کي ددغي مادې ) به عالم فانی( ترکیب د ) بعالم فانی( په بڼه ثبت کړی دئ چي تاریخي ماده پنځه کاله شاته 

بللی دئ.) د  ۱۰۸۱غورځوي. استاد سعید نفیسی د همدغه دیوان په مقدمه ) ص، الف( کي د فاني د مړینی کال 
   ش( ۱۳۴۲ه وگورئ : دیوان محسن فانی ـ چاپخانه راستی ـ تهران ـ تفصیل له پار

  ـ اداره اشاعت سرحد پشاور۱۴۸تذکرة االبرار واالشرار ـ ص 2
په چاپي نسخه کي  راواستاوه. له الري ایمیل له کابله د روهیال مخ کاپي )عکس( ښاغلي ددغه قلمي نسخې ددغي3

  دغه او ډېر نور بیتونه نسته.
  ع۱۹۶۷مخ ـ پېښور ـ  ۵۸ان ـ دیباچه ـ خیرالبی4
ــ دغه راز :   ع۱۹۸۰مخ، پېښور، ۵۴ (،مسعود، میرولي خان، دکتور، مقصودالمومنین )انگرېزي ژباړه5

  ع۱۹۷۶مخونه، اسالم آباد، پاکستان ،  ۶۹ـ  ۶۸مقصودالمومنین ، 
   ع۲۰۱۷صراط التوحید ـ د محمدمعصوم هوتک په زیار ـ   وگ : 6
  هـ ش۱۳۸۸مخ، کابل ـ ۳۱۶وگ : مخلص ، علی محمد کندهاری ـ حالنامه ـ  7
ـ د انگلستان اوسېدونکی او د بریټیش موزیم  Sir Edward Denison Ross(1871 -1940) سر ډینسن راسـ  8

  ( غړی وو. نهه څلوېښت ژبي ئې لوستالی او په دېرشو ژبو ږغېدالی سوای.staffد ادري هیئت )
مخ کي ئې دا لیکنه د همدې مجلې په پنځم ټوک کي بللې ده چي چاپي  ۴ن په چاپي نسخه ـ پېژندگلو ـ خیرالبیا  د 9

  وي . تېروتنه به
( کوچنوټی ښار د المان په جنوب لویدیځ پروت دئ. ددې ښار شهرت د تیوبنگن پوهنتون  Tubingenد تیوبیگن ) 10

  تاسیس سوی دئ. وایي چي د تیوبنگن ښار هر دریم تن محصل دئ.ع کال کي ۱۴۷۷له اسیته دئ. دا پوهنتون په 
  ع۱۹۸۸مخ ـ پېښور ـ  ۹۱مومند ـ قلندر ـ د خیرالبیان تنقیدي مطالعه ـ  11
  ع۱۹۸۷مخ ـ جدون پریس ، پېښور ـ  ۲۱رفیع ـ حبیب هللا ـ روښاني لیکنې ـ  12
کي ددغي خبري توضیح وغوښتله، راته وې ع( چي مي له ښاغلي رفیع صاحب څخه په تیلفون ۲۰۱۷سږ کال ) 13

  ویل چي پر نسخه باندي د کارکولو خبره ده ته همداسي ویل سوې وه.
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
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  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
ع کال له یوې قلمي نسخې او بلي چاپي نسخې له مخي خپور ۲۰۱۷دصراط التوحید بشپړ متن ما )هوتک( په  33
  کړ.
خو څخه په اټکلي ډول د کلماتو مخونه د اصل خطي نسخې مخونه دي. مثالونه مي د متن د سر، منځ او پای م 34

   رااخیستي دي.
  ع کال په نومبر گڼه کي د مارگنسترنې لیکنه. ۱۹۳۹( مجلې د New Indian Antiquaryوگ : د ) 35
  مخ ۳۰۳د پښتو ادبیاتو تاریخ، دوهم ټوک ـ  36
  مخ ، پېښور چاپ ۶۰خیرالبیان ـ دیباچه ـ  37
  مخ ، پېښور چاپ ۱۲خیرالبیان ـ پېژندگلو ـ  38
  د خیرالبیان تنقیدي مطالعه 39
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