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 ۱۲/۰۳/۲۰۱۸                 ريوخلیل سر
                

 متن چاپ سو ړد خیرالبیان بشپ انښرو دیزید با
 

 
           

ژبو )عربي،  لوروڅپه  انښرو دیزیمهم اثر دئ. دا کتاب با ولوټهـ.ق.( تر ۹۸۵-۹۲۶) انښرو دیزید با انیرالبیخ
کي  انویب توېښلوڅپه  ېکوائف او اصول ئ ولټاو عرفاني الري  دتيیدئ او د خپلي عق یکلیپارسي او هندي( ل تو،ښپ
 دي. يړک انیب
  

م.( د ۱۹۶۹-۱۹۰۵مشر موالنا عبدالقادر ) ۍمډیاکا توښد پ ورېښم.( کال کي د پ۱۹۵۹خطي نسخه په ) انیرالبیخ د
او  ېویمتن د دغي  بانیرالید خ لځ ړیم.(کال کي لوم۱۹۶۷په کتابخانه کي وموندله او په ) ارښ نګنیوبیجرمني د ت

له خوا چاپ  ۍمېډاک توښد پ ورېښسره د پ زهیسرمفصلي  ېویله مخي د حافظ عبدالقدوس قاسمي له  ېواحدي نسخ
 سو.

 

د کابل  ړایپه و ناریمیالمللي س نید ب انښرو دیزیم.( کال کي د با۱۹۷۴ل.= ۱۳۵۳په ) خهڅ ېجرمني له دغي نسخ د
او عالمه  نواېفاضل استاد ب بي،یاستاد عالمه حب ید لو لځدوهم  انیرالبیله خوا  خ يځپوهن اتویپوهنتون د ژبو او ادب

 چاپ سو. ولډسره په عکسي  ېمغتنمي لغتنام ېویاو د پوهاند رشاد له  زویپوهاند رشاد د مفصلو سر
 

ژبو وه،  لوروڅپه  ېبرخه ئ زيید سر وازيیوه او  ګړېمیدغه واحده معلومه نسخه )د جرمني نسخه( ن انیرالبیخ د
د  وادملیکلونو کي چي کله سرمحقق زلمي ه تموېپمرغه په ش کهېژبه وه. خو له ن توښپه پ وازيی ېد متن برخه ئ

 ونیکسید خطي نسخو په کل میموز ګدکن د ساالرجن-ادآب درید هند د ح اوه،ړهند د کتابخانو د خطي نسخو فهرست جو
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( ېخطي نسخ توښل.( کال کي په خپل کتاب )د هند د کتابخانو پ۱۳۶۳بله نسخه وموندله او په ) وهی انیرالبید خ ېکي ئ
نسخه ده، چي د متن برخه  هړنسخه( بشپ میموز ګدغه نسخه )د ساالرجن انیرالبی. د خهړاثر کي دغه نسخه معرفي ک

 سرو ژبو ده.  لوروڅهم په  ېئ
 

متن د چاپ ضرورت حس سو او په متنپوهنه کي چي  ړبل بشپ وید  انیرالبیسره د خ دوېک دایله پ ېنسخ ېد هند د دغ
او له  ینو ویورسره مقابله سي،  دیبا ېچاپونه ئ هړوموندلي سي، نو زا ېنسخ يړبشپمتن نوري او   هړزا وهید 
په سبب دغه کار  ړودوړاو ا ونوګاو چاپ سي. خو په افغانستان کي د داخلي جن هیهت دیبا ېپاک متن ئ خهڅ روتنوېت

استاد محمد معصوم هوتک د هند د  کوالیمحقق ل ږمرغه اوس زمو کهې. خو له نړاو چا ونه وک دډېنځکلونه و
 ویاو تحش حاتویله الزمو توض هڼکار ورورسته په خپله اصلي ب ېپرله پس اشتویم وڅدغه نسخه له  میموز ګساالرجن

 له خوا چاپ سوه. ولنيټاو په کندهار کي د عالمه رشاد خپرندویه  هړسره چاپ ته اماده ک
 

 .ئړتر السه ک خهڅ وځیکتابپلور ویبل له لواو کا ارښد کندهار  انیرالبیسئ خ یکوال تاسي
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