
۱

ريسلا بلق كخ ناخ رهو د

 ملق د يك ونماز ولضاف هپ ناخ د ىد ،ىد ىلدنژېپ ال هخمد ناخ رهو ږوم يك ونماز هپ ناخ لاحشوخ د
.ىد ىوس رېت ىس بيدا وا رعاش وا دنواخ

ورو لپخ هكل ناخ رهويرجه ناخ فرشا ،ناخ رداقلادبع ه، 
 رالپ لپخ د يك نروك هنرد هپ رنه وا ملع د وكخ د ناخ ردنكس
 هتاپ ين راثآ موظنم وا روثنم وتپ د وا ىوس للاپ يك ب روسمس هپ بدا وتپ د يدنال يرويس رت ناخ لاحشوخ
.يرل ماقم ه يك خيرات هپ بدا وتپ د وا ،يد

 ون ،مولعم وو هن ناوېد اي باتك موك ناخ رهو د هتام هخمد
پ د يم هكمول هپ ءارعش هناتي طبض راعشا وا راثآ هد د يك كو 
 هغد د هسوا رت وا ،تسيخاو هن مون هد د يك وناكرا يبدا هپ نروك ېنرد د ناخ لاحشوخ د مه وم ايب وا لك هن
 راثآ رعاش وا لاوكيل نم رنه
.لدنژېپ هنو اچ

پ د ام يكخم هلاكوېپ د ناتسنوتد يك ميزوم هپ رو ناخ رهو 
 هت وكنولپ يبدا وتپ د ېك ورك وغد هپ يچ دنومو باتك كرو وي
: موك يفرعم

 عوضوم .ىد باتك نپ وا غ ،ىد هخم هوس هتا وا ياپ )٤۰۰( ًابيرقت ييمون ريسلا بلق باتك كرو اد
 د هد د وا باسنا وا دادجا لوسر ترضح د يرل هباب شرېد ،يد تاوزغ وا لاوحا وا ريس ربمغيپ ترضح د ېي
 د وا تامالع تدايق د وا لاوحا ووافلخ ونيدشار د ايب وا يوس نايب ليصفت هپ يروپ هتافو رت هدلوت هل حناوس رمع
 د دياصق وا لزغ وا تاعطق وا ىعابر رعش لپخ د ىا ره وا .يرل هنونايب خږود وا تنج وا طارص وا رشن وا رشح
 قاحسا نب دمحم د وا هتس ېلاوح هت وباتك يسراف وا يبرع يك هنكيل وا بيترت هپ باتك ېد د .يړوار لوډ هپ ريظن
 ،حيباصم ،صصق فياطل ،ترخآلا رابخا ،تفرعملا ديهمت : يد هنوباتك يسغد ېي ذخآم رون وا يولقنار تاياور
... رون رون وا نيحيحص ،نراشم

 عورش تعن و دمح هپ يساد وا ىد قيلعتسن ېي طخ ،هد هربارب هرس الما وتپ د وكخ د الما باتك د
: ييك

 ،ىد هتردق لماك هل هد د ملاع د دوجو د توسك يچ يكنووك اديپ هغه د ددعيب شياتس وا دحيب دمح
 يچ هاشداپ هغه .ىد تمكح راونا هل هد د مدآ ينب د لقع د تيلح يچ رادرورپ هغه د سايقېب ساپس ركش
 د نراقم هد د دوجو .اك روط هپ ىسوم هكل برقت هقرج هپ ناتسود وا ،اك رود هرد هلپخ هل ،دعب د هقعاص هپ نانمشد
.ىد هن ناكم د لباقم هد د تاذ وا ىد هن نامز

 عيانص وا عيادب كل رد كل ورواخ د ېي هرهچ هپ وا ،لك رودم هنامسآ هوا ېي تلع ېب تردق لپخ هپ
 وا تعفر مهيلع هلا تاولص هت وايبنا ېي هن مدآ ينب هل وا هك هديزرب مدآ ىنب ېي تاقولخم هلمج د ،لك روصم
 ،ك صوصخم تمارك وا تلزنم ديزم هپ ملسو هيلع هلا ىلص  ږومز ربمغيپ ېي هن وو همه هل وا ،كرو تلاسر هجرد
 د ونايملاع د ېي حالف .ك تيانع هت هد و صاخ ،نيلقث توعد د ېي تبتر وا كو هد هپ ېي توبن د متخ
 هجرد ،ك ږوم تياده د ببس هد د ېي لاوقا ،ك ږوم تداعس د حاتفم هد د ېي لاعفا هك يك تعباتم هپ هد
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 اتمه هد د ېي تريس هپ يچ هغه ،د ېي لابقا وا فارتعا وا ،كو ءادتقا هد د ېي تنس هپ هدنوم ايب اچ يچ لامك
.هسوا هشېمه هد د هرونم هسدقم هضور هپ تايكز تايحت تاولص رازه دص ،كوا

 د هلك يچ ىد هن هربنوه ملسو ميلع هلا ىلص هلا لوسر دمحم د شياتس تعن وا ىلاعت ىراب د انث و دمح
 هب لاثم هپ يس ايو تافص د تاذ د شياتس هپ هتمايق رت وبژ هربنوه اد هپ ،يس يبژ نت هپ هتېو ره تاقولخم هلمج
 ىلاعت يراب د انث هپ هديصق اد ،اك هن لصاح ىكا هبايرد هل
 لپخ هپ هتو رادرورپ د تاجانم هپ وا وباحصا د هد د وا ملسو هيلع هلا ىلص ملاع رورس د تعن هپ وا ،هناش لج
: هد ېك نايب ردق د قفاوم

هديصق

يس رازه دص يبژ نت هپ يي هتېو هك
يس راركت هنر و ېرپ قح د انث ايب

هنولاك هكل رز هپ يس رمع يم مه
يس رامش هب هن هدعېب انث دحيب د
هنودنيس رون يس بايرد رمق يهايس هك

يس راجشا هړاو لُك ناهج د ملق اي
هنوخم وكم ووا د يس ذغاك هك
يس راد اد ىول د مقر تفص وي رپ ايب
يس روت هب ذغاك مامت يس هړاو هب اد
يس راك رد هيل رز هك يو هب مامتان
هت تاذ و اتس هتس راك لقع د لايخ د هن

يس رارسا اد هپ هتشرس يد ايبنا
رخ بجع هك غور ېي ها هنوتس ېب
)۱( يس راتفر ... ڼوراك رون يكپ
ىلوړوغ يدنال ورت شرف بجع ه

يس رامث ،ايرد ،راجشا ،لابج ړوج رپ ايب
ىي يك باتفآ باتهم هپ ېي ريثات رېډ
يس راهن و ليل نشور ېي هرون هل مه
يلخا ريثات هپ باتهم د ل ىوب وا نر
يس راهبون هپ هراكار يچ نر هپ نر

هكزم يوېزو نادنزرف نرانر
يس راطما يدناب راهبون د تقو هپ يچ
يك نامسآ هپ يچ هراتس هباسح ېب
يس راهظا رد همه تقو هپ نتفخ د
يك تمدخ هپ يد نادررس هړاو همه
يس راكېب ىود يچ نامز وي ىد هن ىلاخ
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يد اديپ يچ يروپ هكمس امس رت
يس راهق د مكح ېرپ يچ اك هغه مه

ينيو دوجس هپ رجش هترو مايق هپ
يس رادمد هړاو حيبست هپ ېي وه وه هپ

عمج ورصنع رول د اك بلاق وي
يس رابنا يكپ حور رما هپ هد د ايب
يك سن هپ روم د وبوا يكا هوي هل
يس رايت يدناب اضعا ره اك تروص ړوج
هروو ېي هلوخ وا ږوغ هزيپ ،يرتس وا ښاغ
يس ران هرس تسرد يچ يتو ېپ و سال

يك نت هپ ام تباث ناهج يمامت
يس رادورپ هوي هپ هب تعنص اد
اك روپ ملع هپ تفرعم هپ هړز اچ د
يس ران د قيال موكحم يدناك رفاك كو
هت يجمچ يسر يزور قزر يك هرخص هپ
يس راوخ مغ يزور قزر د ىس هدوهېب

هرون لپخ هل اديپ ك ېي دمحم
يس راونا اد هپ نشور لك ېي شرف و شرع

ووايبنا د مزعلوا ىد ناطلس ىد
يس راختفا ېرپ اوح د وا مدآ د

ېوس هراك ېلغار ىوز ېفص د ناهج هپ
يس رالپ شياديپ لك همه د اتد ون
هرس هت اك هن كو هب تفص لامك اتس
يس راتف هپ راك همه ىرېپ ،ىس هك
ردق لپخ هپ اكو يم تفص رورس د
ل وخ ه يس راي راهچ د سوا ېي تفص
يروتس هكل يد همه باحصا رورس د
يس راب راب هپ وړاو هپ ږوم هل تايحت

ىد ثيدح اد متيدتها متيدتقا
يس رال هپ ىود د هن كو ره يچ يس هب كرو

مك تاجانم هت بر انث هل ىود د سپ
يس راز راوخ ام تاجانم اد لوبق هك

ورايراهچ د يبن كاپ د تمرح هپ
يس رابرد هپ اتس لوبق ليو اد يم هك
هروغژو ېي هن وسوسو هل ناطيش د

يس راكذا هپ اتس شېمه لوغشم هړز يم يچ
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هك تداع ليو ايتشر هپ هبژ يم لت
يس رابتعا ردق انيو هپ ه هت نيد
هلخاو ام هل ييو دب وا تداع دب
يس رازآ كو هبژ هپ يم يچ هن يريچ

هن ام هل ېك يريل هنويوخ هميمذ
يس رادرك كېن د ناهج هپ يم زاوآ يچ

هك هم هتخا يم تبحم هپ ايند د
يس راجنهان اك ايند هپ هنيم يچ ره

يك ايند هپ هك روهشم يم يك تاخس هپ
يس رابك هغه يرل يلاع ىوخ اد يچ
هكار ام و هړاود تعاجش ،لكوت

يس راديور ىس رېډ يك هيوخ هود اد هپ
يك ايند هپ هكار ىوقت د قيفوت لب

... يس رازېهرپ رپ تمحر ىادخ د لوزن لت

: يياو يك ىاپ هپ ېديصق ېد د
ليېپو ېي ه مظــــــــــن د رات هپ رهو
يس راعشا ناش يسه اد رپ يد نيرفآ

: يي يساد ببس فيلات د ريسلا بلق د ناخ رهو هتسورو ېديصق وا تعن وا دمح ېد رت
-: باتك د فيلات

 ه ېرپ مهف ېي هب يك يبژ يزات هپ يچ هت و ملاع لپخ و ونارزب ونايسراپ يبرع هل هنوباتك رثكا يچ اد
 رېډ ،هك ېي هب هعلاطم ،هك هتام ېرپ ېي هب هنيم ،هشو ه ېي تلوهس ،لك همجرت هراپل ىود د ېي يسراف ،هدېك هن
.يد مولعم يچ لك نايب ونايسراف ونارزب هريغ و قالخا د لياسم د هقف د هنوباتك

 قلخ رثكا ،يخبو ېد ىلاعت قح ،ىد ىليو نزخم باتك وي هزېورد دنوخا ،هو هن جاور اد يك وتپ هپ
 هنوباتك هنو ره ،اك رون ربق رپ ېد ىلاعت و سدقت هلا كخ لاحشوخ موحرم رالپ هږوم د ايب ،دنوم ايب ضيف ېرت
 ،يعابر ،لزغ ،هك ېدژن تذل هپ ېي هتو يسراف ،كرو يبژ وتپ د تحاصف و تغالب د ېي داد ،لك فينصت
 هپ ضورع هپ ،هكرو وتپ و ېي جاور رعش د يسراف د هكو ېي رعش عيانص هريغ و دنب بيكرت ،دنب عيجرت ،سمخم
 هپ هبژ وتپ يچ را .ىد روهشم ملاع هپ دوخ يچ .لك نايب هنوباتك ه ېي رثن و مظن د ،ېوو تسرد ېي هيفاق
 وتپ هپ مه هت ونتپ رورض هار زا نكيل ،يس تبسن هرس يسراف يبرع يچ ،يرل هن تذل هربنوه نيشنر ود د تلع
 اد هپ اد ،وش لزان هب هبژ هپ موق هغه د مه هدېلزان هب يچ باتك ره ،ىد ىراج اد هپ مه ىهلا تنس وا يد رتهب ليو
: يعابر .ييك مهف هبژ هلپخ هپ اچ ره د يچ

يياـــمن هلب رت هړز د زار يــــــــــــچ ناراي هود
يــــــــــــــــياو هبژ هلپـــــــــــخ هپ يچ ىد هدياب

اك دوـــــــــــــس ه ليو نكم نك ونايسراف د
ييا ه ليو هـك هم هـــــــــــــــك  هت ونتپ

: هو اد باتك د ببس لب رون
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 رز نس يچ هل هلارفغ ىالرك كخ ناخ لاحشوخ د ىسمن موحرم ناخ فرشا د ىوز ناخ لضفا يچ
 اد هپ ،ىد ينادابآ هپ يمانكېن هپ ېي رظن ،يرل يرادرس ه ،ىد ماقم مياق ىا هپ هكين و رالپ د ،ىد لش لس
 هره هل هنوباتك وتپ د ،اك هيعس رون ،يتاسو مرش ېد ىلاعت قح ،هناسحا دزت مهللا ،ىد تمينغ ىد لاجرلا طحق
 يچ ښالت هپ هد د ،هو قرفتم ىا ره ونوضايب هپ هړاو ېي رعش هكين د .يش بترم يد يك ونايسراف هكل همسق
ك ىعس اد هپ هدوم وك عمج ېي هب اچ ره هل ،هو ي، ك بترم ېي ناوېد. ېي رعش د تايلك هكلب مظن هپ ،هو ه، 
 فارطا هپ ،لكو هل و و هپ ونابتاك هپ هړاو ېي هنوباتك هريغ و ناوېد ،همان لضف ،همان قارف ،همان راتسد هكل رثن
 ،ليو هشېمه ېي هب يك سلجم هپ ،هك قيفر كېن د قيفوت ېي ىلاعت قح ،لوتسا هتاچ ره و هراپل ترهش د ېي هب
 يسراف هل ېي كو ،لك همجرت يسراف هپ يبرع هل ونايسراف هل هنوباتك وتپ يچ يو توق تعيبط هپ اچ د هك يچ
 رظن يچ نكيل وو هن هربنوه توق ام يچ را ،تسويراج ار خم تاقوا رثكا ېي هب هتام و .يناك همجرت وتپ هپ
 ،هلتو الم هتو تنحم ېد و يم لاح ره هپ ،يمورد عياض هيامنار رمع يچ هديل يمو كو تاقوا د عييضت هپ يم
 هپ ېي هن هبژ يسراف هل ،ىد ربتعم وا طوبضم لاح وا لاق هپ يچ باتك وي هك يچ هك هعلاطم ونوباتك د رثكا يم رون
 وا هتخپ ملسو هيلع هلا ىلص ربمغيپ د ږوم د لاق هپ لاعفا هپ تياهن يچ ،دنوم ايب يم باتك اد .مك همجرت وتپ
 ېي يك باتك اد هپ هك يچ ،ىد  ىك ينالوط تياهن يك يسراف هپ فنصم تخپ د ېي فيرعت يچ ،هو ربتعم
 هبژ وتپ هپ ىسراف هل ،ىد تمعن ميظع مه لغش اد يچ تسيخاو هرسرو لغش ېي رون )يرلن( شياجن ېړوار
: مظن ،وش ېك ريسلا بلق ېي مون ك همجرت

ىد تمينـــــــــــــــغ هبژ وتپ هپ باتك اد
ىد تمحر ىادخ د لزان ېي ينوتسول هپ
اك داــــــــــي يد ام هنېك اي يلول ېي يچ
اك داــــــ رېډ يد يم هحتاف هپ ريبكت هپ

 هنايب هړول هل وا ،ىد ىك همجرت يك ودودح هپ )ـه ۱۱۲۰( د وتپ هپ هخ يسراف هل ناخ رهو باتك اد
.ىد ىك يروپ سال راك ېد هپ تهاوخ هپ كخ ناخ لضفا هرارو لپخ د ناخ رهو يچ يراك يساد

 هد د شناد هناخ ملع هنمد و هليلك وتپ وا ،عصرم خيرات وو دنواخ قوذ ړول يبدا د لپخپ ناخ لضفا
هناخ ملع د( يد راثآ يبدا وا يخيرات يلك كو ثحب يك هدنيآ هپ هز هب يدناب هخسن يطخ رپ شنادبلق د ).م 
 وو هن ناخ لاحشوخ هلپخ هپ ناوېد وراعشا د ناخ لاحشوخ د يچ ،هوس هراك مه اد هخ ېمدقم يړول هل ريسلا
 وا يك لوار راعشا فلتخم هكين لپخ د ېي هخ وضايب هل وا ،ىد ىك ناخ لضفا مه راك اد يكلب ،ىك لوار
.يد يلكيل ېي لكش هپ ناوېد د

 صاخ يك هړوكا هپ هراپل ينكيل وا ينولوار د ناوېد د ناخ لاحشوخ د ناخ لضفا يچ يراك يساد
 د يچ يد يلديل ېخسن يساد ېرد هلپخ هپ ام .ېو يلكيل ېي ېخسن يريډ ناوېد هغد د وا ،وو يلونېك نابتاك
 ،هتس يك هناخ بتك هپ وتاعوبطم د لباك د سوا ېي هخسن هوي وا ،ېو يوس يلك يك هړوكا هپ رما هپ ناخ لضفا
.هو هخسن هغد يم ذخام وي ىك پاچ تايلك پشب ناخ لاحشوخ د الپ ىمول يك راهدنك هپ يچ ام وا

 ريسلا بلق هغد ناخ رهو د وا هتسدل ناخ رداقلادبع د يك ونماز هپ هد د هتسورو رثن رت ناخ لاحشوخ د
.ييرد شناد هناخ ملع وا عصرم ناخ لضفا د هتسورو يچ يد راثآ منتغم رېډ

 هپ رثن وا مظن د هت ناخ رهو يچ ييا اد هت وكنووك ليمكت تايبدا خيرات د وا وكنولپ بدا وتپ د
 يرايت هراپل وكنولپ ولغا د يچ ،مكيل يدنال ېنومن رثن وا رعش د هد د هز ون ،يكرو ىا بسانم لپخ يك خيرات
: يس هن هتاپ ىكرو مون يسغد ېد هل سپ ناخ رهو وا ،يو
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يعابر
ىد اـــــــتس هغه مه ړوخو يد يچ لام

ىد اــچ رون د رون ،يش وتاپ ات هل يچ
يروــــــل هپ ىادخ د هدنو ه يد هك
ىد اد مه يد لام ،ىد اد مه يد لام

 ناخ رهو د هب رورض ون ،ېلغار يو هن يك وراثآ هپ ردنكس وا يرجه وا ناخ لاحشوخ د هك يعابر اد
: هد هد د ًانيقي وخ لزغ هغد اما يو

)۲( ت ناسنا ره يش رظن يد رهم هپ يچ

ت نا لپخ يلوبو ېي هناب هناهب هپ
هو هنيدم اي ماش هب هترچ سراف هترچ
ت نامېلس رال هتسار هليو يد يچ

ېك دمحا د راي تسرپ شتآ يسوجم
ت نام و لقع ييسر هن يه يچ
ېك باسح هرس تيب لها هل يمجع
 ت ناطيش ېك يشوخ دمحا د هرت هكس
ېك هارم نر بهل وي يك هكم هپ

ت ناميا ېلوار ناملس ونوكلم هل
ېك يخزود نر ېكم د مكحلاوب

ت ناوضر ېلو رو لالب هشبح هل
ره هتشن ولهو مد د ىا يدناك ه
ت ناحبس و يك راك ره هپ هد يناريح
ىكرو بتارم و ت هدنب يكاخ و
ت نامسا يشو ت ېئ يدنوغ كلم د
ت رد و اتس د هت ناملس يم ىك عيفش
ت ناهج لب هيايب راد ناميا "رهو" ام

-: هنومن هوي رثن د ناخ رهو د
 لها يچ هحتف هلوا يچ ،ېك مون اربكلاردب ببس اد هپ يئازغ ېد د وا ،هد اربكلا ردب د ازغ منپ

.هو ازغ اد هوس هرهاظ هتو مالسا
 اد وا ،لوش لدنب ريسا ېي نارتهم وا هدېسرو لتق هپ وشيرق د نايادخنك ىنعي وشيرق د ديدانص ځرو هغد هپ

 هيرول هل ماش د هرس ېلفاق هل وشيرق د برح نب نايفس وبا يچ ړوار هتو ېنيدم و هربخ اچ يچ هو يسهاد تياكح
رذىد هرسرو لام رېډ وا كلخ رېډ .يمورد زاجح د رول هپ ها.

 تقو ! وباحصا ام ىا يچ ېوو ېي هترو للبوار ېي راصنا وا نارجاهم ،ړوار ربخ ېي هتو  ربمغيپ يچ
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 ،ىتو كالاچ و تسچ الم هت تاهج ورافك د ،ۍوچاو ۍدرم د يك يك وزاب هپ تيلجر د هدنيل يچ ىد يسه
 ىد اد سوا  .اكرو قح نيد د ترصن وا يلخاو وكرش لها هل مالسا د راد ىلاعت قح يروپ هغه رت ىاك وك
 هرس هد هل رامش ېب ددع هل رايسب لام ،ييريت هرس ېلفاق هل وشيرق د ىد وناكرشم د هرس يچ برح نب نايفس وبا
.تداهش هپ اذغ هپ وش فرشم هب اي تمينغ وا رفظ وموم ايب هب اي وزوورو هد د ازغ هپ يچ ئشار ىد

يعابر
ىد تداــــــعس تخب هم هيرول وړاود هپ
ىد تنج )۳( هم ىاـــ يرمو يكپ هك
يدناب ورافــــــــــــــــك ىموم ايب رفظ هك
ىد تـــــلود لالــــح )٤( يشات و دوجوم

 ادف مكح رت ملسو هيلع هلا ىلص لوسر د ىادخ د ږوم هنونا رز يچ كو ضرع وو هباحص وړواو رون
 ليامرفو ملسو هيلع هلا ىلص ربمغيپ رون .وي رادرب نامرف وا اور مكح ،يك مكح وا ييامرف هتار ه هچ ره ،هش
 ملسو هلآ و هيلع هلا ىلص ربمغيپ هل ناناو سلرايد وس )٥( رېت .كو داهج د ېي بيترت .ئاك داهج د بيترت يچ
 هل هب ملسو هلا و هيلع هلا ىلص ربمغيپ يچ ببس اد هپ ،كو فلخت يچ وو هيقب ام وا ،لتو هو ينيدم هل ازغ هپ هرس
 هو ېنيدم هل ملسو هلآ و هيلع هلا ىلص ربمغيپ يچ سپ .يد نازيزع هد د يچ ببس اد هپ ،اك هنو نج هرس وشيرق
 و هيلع هلا ىلص ربمغيپ د هب هشېمه يچ كو راك اد ېي لوا .تسخآ ېي ربخ هك يرادربخ هلپخ هپ نايفس وبا ،توو
 ېنيدم و روس هغه يچ ،هو ىلوتسا هتو ېنيدم و هراپد وربخ د ېي روس وا هو ناريربخ هن وباحصا هد د ملسو هلآ
 د نايفسوبا د دصق هپ ېنيدم هل هرس وباحصا هل ملسو هلآو هيلع هلا ىلص ملاع رورس يچ هدېهوپو هدېسرو هتو
.ىد ىلتو ناوراك

 هت ېلفاق ،وكنو هترچ ېي فقوت ړال تخات هپ ېي ايب ،تووراجو ايب ېنيدم هل ځرو هغه هپ روس هغه
 يچ راك لپخ د ريبدت سوا ،ىد ىلتوار ېلفاق د اتس دصق هپ دوخ دمحم يچ ك ربخ ېي نايفس وبا ،هدېسرو
 هپ ېي هتو ېكم وك بلط تسد كباچ تسردنت روس وي ېي رز ،هوشو هظحالم نايفسوبا د رون .هك يسه ېېهوپ
 هتو وشيرق و يچ كو تيصو هتو هد و .يشار هت يخمد ېلفاق د هرس هركل هل ،اك ربخار شيرق يچ هوتساو هېب
 هرېډ هل دمحم يچ ،ئاك عطق هلام هلپخ هل ديما كن ناور ار رز )اذك( هم ركشل وا كو فقوت يسات هك يچ هياوو
.يرل هناوراك د دصق هرس ركشل

 هو هن ىلدېسر هت و ېكم و ىد ال يچ هراوس هغه د رت اوخپ وا هت ېكم وړال ىدن رېډ روس هغه رون
 ريسلا بلق د ( ... هد نر اد هپ هغه د حرش يچ و ىلديل بوخ ملسو هلآ و هيلع هلا ىلص ربمغيپ د رورت ېكتاع
.)٦()هخ ېخسن يملق هل
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هنوكيل نمل

.لوس وېك يك ېي ىا رپ يچ ييك ليو هن يروت هود هتلد .۱
 هريمض )هت( هل تادا هغد هك ،وكيل زار وي هړاود )ت( تادا اهتنا د هغد وا )هت( بطاخم ريمض سوا ږوم .۲

؟يو هن هب اد ،وو يچ يك ووالما وميدق هپ هكل ،وكيلو ېي )ت( وا ،وك ادج
.ىد ىوس لكيل )هم( يك هخسن لصا هپ ريمض ملكتم عمج )وم( د .۳
.وكيل )يسات( ېي سوا ىد يساد يك لصا هپ .٤
.يد سلريد هوس ېرد بلطم ىد يسغد يك لصا هپ .٥
.هنوخم ۲۰ _ ۱۱ ،ه همرول ،لاك ل ۱۳٤۱ ،هلجم همږو .٦


