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د عیسی مسیح پھ ھکلھ د متي انجیل

پنځم فصل

د غره پھ سر باندې وعظ
 ورته یې شاګردان. کښېناست هلته او وخوت ته غره نو ولیدله، ګوڼهګڼه خلکو د عیسی چې کله۱

:ویل ویې او کړ پیل ورکول تعلیم یې ته هغوی او۲. راغلل
دي، غریبان توګه روحاني په چې خلک هغه دي بختور«۳

.ده هغوی د پاچاهي اسماني چې ځکه
دي، غمجن اوس چې خلک هغه دي بختور۴

.ومومي تسلي به هغوی چې ځکه
دي، عاجزان چې خلک هغه دي بختور۵

.شي وارثان ځمکې د به هغوی چې ځکه



کولو پوره د رضا د خدای د چې خلک هغه دي بختور۶

دي، تږي او وږي

.شي ماړه به هغوی چې ځکه
کوي، رحم باندې نورو په چې خلک هغه دي بختور۷

.وشي رحم به هغوی په چې ځکه
دي، پاک یې زړونه چې خلک هغه دي بختور۸

.وویني خدای به هغوی چې ځکه
دي، راوستونکي سوله چې خلک هغه دي بختور۹

.شي وبلل زامن خدای د به هغوی چې ځکه
کولو پوره د رضا د خدای د چې خلک هغه دي بختور۱۰

کیږي، ځورول خاطر په

.ده هغوی د پاچاهي اسماني چې ځکه
 داسې هکله په ستاسو او مو ځوروي کوي، ښکنځل درته خلک خاطر په زما چې تاسو یئ بختور۱۱



 ستاسو کې اسمان په چې ځکه اوسئ، خوشحاله او خوښ۱۲. وي دروغ هغه چې کوي خبرې بدې
.وو ځورولي پیغمبران ډول همدې په هغوی هم مخکې څخه ستاسو. دی اجر لوی دپاره

تاسو د دې دنیا مالګھ او رڼا یئ

)٣۵-١۴:٣۴ او لوقا ٩:۵٠(مرقوس 
 خپل بېرته څنګه به هغه نو ورکړي، السه له خوند خپل مالګه که خو یئ، مالګه دپاره نړۍ د تاسو۱۳

 او شي وغورځول لېرې چې دې له بې کیږي، اخیستل نه کار هېڅ نور څخه هغې د کړي؟ پیدا خوند
.کړي الندې پښوتر یې خلک

. شي نه پټېدلی هغه وي شوی جوړ باندې غره په چې ښار کوم. یئ رڼا دپاره نړۍ د تاسو۱۴
 په هغه بلکې شي، پټ چې کېږدي الندې لوښي کوم د هغه چې بلوي نه دپاره دې د څراغ هېڅوک۱۵

 باندې خلکو په رڼا ستاسو چې پرېږده۱۶. ورکړي رڼا ته خلکو ټولو کور د چې ږدي باندې څراغدان
 جالل دی کې اسمان په چې ته پالر ستاسو او وویني کارونه نېک ستاسو ترڅو وځلیږي، همداسې
.ورکړي

د شریعت پھ ھکلھ تعلیم
 د. کړم باطلې لیکنې پیغمبرانو د او شریعت چې یم راغلی دپاره دې د زه چې کوئ مه فکر داسې۱۷

 تاسو زه سره یقین په۱۸. یم راغلی دپاره کولو پوره د هغو د بلکې راغلی یم نه دپاره کولو باطل د هغو
 له هم به ټکی وړوکی ډېر یو شریعت د نو وي، موجود اسمان او ځمکه چې پورې ترڅو وایم دا ته



 ډېر یو څخه حکمونو دې د څوک چېرې که۱۹. رسیږي ونه سرته هرڅه دا ترڅو شي، نه الړ منځه
 پاچاهۍ اسماني په نو وکړي، همداسې چې ورکړي تعلیم هم ته نورو او کړي مات هم حکم وړوکی

 تعلیم هم ته نورو او وکړي عمل باندې حکمونو هغو په چې څوک خو ولري، مقام کوچنی ډېر به کې
 وایم دا ته تاسو زه۲۰. ولري مقام لوړ کې پاچاهۍ اسماني په به هغه نو وکړي، همداسې چې ورکړي

 څخه عالمانو د شریعت د او فریسیانو د کې کولو پوره په رضا د خدای د تاسو چې پورې هغې تر
.شئ نه وردننه کې پاچاهۍ اسماني په به هېڅکله نو اوسئ، ونه بهتر

د قھر پھ ھکلھ تعلیم
 به هغه نو وکړي، قتل څوک که.› کوئ مه قتل: ‹وو شوي ویل ته نیکونو زمونږ چې دي اورېدلي تاسو۲۱
شي، قهر په باندې ورور خپل څوک چېرې که چې وایم ته تاسو زه خو۲۲. کیږي نیول الندې محاکمې تر
 دپاره محاکمې د ته شورا به هغه نو وکړي، سپکاوی ته ورور خپل څوک که. کیږي محاکمه به هغه نو

 د ته چېرې که۲۳. ځي ته اور دوزخ د به هغه نو یې، عقلکم ته چې ووایي ورته هغه که. کیږي بیول
دې نذر خپل نو۲۴ دی، خفه درڅخه دې ورور چې شي یاد په در هلته او راوړې نذر کوم ته ځای قربانۍ

 دې نذر خپل او راشه بیا او کړه پخال ورور خپل لومړی شه الړ او پرېږده کې ځای په قربانۍ د
 جوړه روغه ورسره کې الره په نو یې، روان ته محکمې سره مدعي خپل د چې کله۲۵. کړه وړاندې
 په به ته او وسپاري ته پولیس دې به قاضي او ورکړي الس په ته قاضي دې هغه چې نه هسې وکړه،
 پورې ترڅو شې نه خالص به هغې تر چې وایم دا ته تاسو زه سره یقین په۲۶. شې واچول کې زندان
.ورکړې وي نه روپۍ وروستنۍ جېب خپل د دې چې



د زنا نھ کولو پھ ھکلھ تعلیم
 سړی یو که چې وایم ته تاسو خو۲۸.› کوئ مه زنا: ‹دي شوي ویل داسې چې دي اورېدلي تاسو۲۷

 ښي ستا چېرې که۲۹. ده کړې زنا سره هغې د یې کې زړه په نو وګوري، نیت بد په ته ښځې کومې
دا به دپاره ستا چې ځکه. وغورځوه یې لېرې او وباسه هغه نو شي، سبب ګناهکارېدلو د ستا سترګه

که۳۰. شي وغورځول ته دوزخ دې بدن ټول چې دا نه ورکړې، السه له اندام یو بدن خپل د چې وي ښه
 ستا چې ځکه وغورځوه، یې لېرې او کړه پرې هغه نو شي، سبب ګناه د ستا الس ښي ستا چېرې
 الړ ته دوزخ دې بدن ټول چې دا نه ورکړې، السه له اندام یو بدن خپل د چې وي ښه دا به دپاره
.شي

د طالق پھ ھکلھ تعلیم

)١۶:١٨ او لوقا ١٢-١٠:١١ او مرقوس ١٩:٩(متي 
 طالقنامه ته هغې باید نو ورکوي، طالق ته ښځې خپلې څوک چې کله: ‹دي شوي ویل همدارنګه۳۱

کړي، طالقه دلیل بل کوم په پرته نه کولو زنا د ښځه خپله څوک که چې وایم ته تاسو زه خو۳۲.› ورکړي
.کوي زنا هغه نو وکړي، واده سره ښځې داسې د چې هرڅوک او جوړوي کاره زنا څخه هغې د نو

د قسم خوړلو پھ ھکلھ تعلیم
خو ماتوئ، مه قسم خپل: ‹وو شوي ویل ته خلکو کې زمانه پخوا په چې دي اورېدلي تاسو همدارنګه۳۳
 هېڅکله چې وایم ته تاسو زه خو۳۴.› ورسوئ سرته هغه دی خوړلی قسم کوم چې مو نوم په څښتن د



 پښو د هغه د دا چې ځکه ځمکه په نه۳۵ دی، تخت خدای د هغه چې ځکه اسمان په نه خورئ، مه قسم
قسم سر خپل په مه همدارنګه۳۶. دی ښار پاچا لوی د دا چې ځکه اورشلیم په نه ده، چوکۍ ایښودلو
› هو ‹دې› هو ‹ستاسو۳۷. کړئ سپین یا تور هم ویښته یو هغه د کوالی شئ نه تاسو چې ځکه خورئ

.دی کار شیطان د زیات نه دې د. وي› نه ‹مو› نه ‹او وي
د بدل نھ اخیستلو پھ ھکلھ تعلیم

)٣٠-۶:٢٩(لوقا 
.› غاښ کې بدل په غاښ د او سترګه کې بدل په سترګې د: ‹دي شوي ویل چې دي اورېدلي تاسو۳۸
 مخ ښي په درته څوک که. اخله مه بدل ترې ته نو کوي، بدي درسره چې څوک وایم ته تاسو زه خو۳۹

 نو وکړي دعوه باندې کمیس په ستا څوک چېرې که۴۰. ورواړوه ورته هم دې مخ کیڼ نو درکړي، څپېړه
 شې، الړ ورسره کیلومتر یونیم چې کړي مجبور ته دې تا څوک چېرې که۴۱. ورکړه ورته هم چپنه خپله
 چې څوک او ورکړه ورته هغه نو وغواړي څه کوم درڅخه څوک که۴۲. شه الړ ورسره کیلومتره درې نو

.کوه مه ورته انکار نو غواړي، پور درڅخه
د دښمن سره مینھ کول

)٣۶-۶:٣٢، ٢٨-۶:٢٧(لوقا 
 کرکه څخه دښمن خپل د او کوئ مینه سره ګاونډیانو خپلو د: ‹دي شوي ویل چې اورېدلي تاسو۴۳

هغوی د ځوروي، تاسو چې څوک او کوئ مینه سره دښمنانو خپلو د چې وایم ته تاسو زه خو۴۴.› کوئ



خلکو ښو او بدو په هغه چې ځکه شئ، زامن پالر اسماني خپل د تاسو به دې په نو۴۵. کوئ دعا دپاره
 د یوازې تاسو که۴۶. وروي باران شان یو باندې خلکو بدو او نېکو په او راخېژوي لمر یوشان باندې
 مالیه ایا وي؟ اجر څه ته تاسو به کې دې په نو کوي، مینه سره ستاسو چې کوئ مینه سره خلکو هغو

 سره نورو د نو اچوئ، سالم ورونو خپلو په یوازې تاسو چېرې که۴۷ کوي؟ نه همداسې ټولوونکي
ستاسو چې څنګه لکه اوسئ کامل باید تاسو نو۴۸ کوي؟ نه همداسې کافران ایا دی؟ څه فرق ستاسو
.دی کامل پالر اسماني

د عیسی مسیح پھ ھکلھ د متي انجیل

شپږم فصل

د خیرات پھ ھکلھ تعلیم
 که وویني، یې نور چې کړئ ونه مخکې په خلکو د دپاره دې د کارونه دیندارۍ خپلې د چې کوئ پام۱

 خیرات چاته چې کله۲. وي نه اجر هېڅ دپاره ستاسو به خوا له پالر اسماني د نو وکړئ، داسې
 کې کوڅو او کنیسو په یې منافقان چې څنګه لکه شي خبر پرې خلک چې وهئ مه سرنی نو ورکوئ،



 السهتر اجر خپل هغوی چې وایم دا ته تاسو زه سره یقین په. وکړي صفتونه یې خلک ترڅو کوي،
 ښي چې شي نه خبر مو الس چپ چې ورکړئ داسې هغه نو ورکوئ، خیرات چې کله خو۳. دی کړی
 رازونو پټو ټولو په چې پالر اسماني ستاسو به بیا ورکړئ پټ خیرات خپل نو۴. کوي څه مو الس

.درکړي اجر ته تاسو پوهیږي باندې
د دعا پھ ھکلھ تعلیم

-١١:٢(لوقا  )۴
 په کوڅو د او کنیسو په چې خوښوي دا هغوی. اوسئ مه شان په منافقانو د نو کوئ، دعا چې کله۵

خپل هغوی چې وایم دا ته تاسو زه سره یقین په. وویني هغوی خلک ترڅو وکړي، دعا او ودریږي غاړه
 د او کړئ بنده دروازه ننوځئ، ته کوټې خپلې نو کوئ، دعا تاسو چې کله خو۶. دی کړی ترالسه اجر
 پټو ټولو په چې پالر اسماني ستاسو او وکړئ دعا کې حضور په پالر اسماني لیدونکينه خپل

.درکړي اجر به ته تاسو پوهیږي باندې رازونو
 د چې کوي فکر هغوی. تکراروئ مه کلیمې معنیبې شان په کافرانو د کې دعاګانو خپلو په تاسو۷

 د پالر ستاسو چې ځکه کېږئ، مه شان په هغوی د۸. شي قبولې به دعاګانې اوږدې اوږدې دا دوی
:وکړئ دعا داسې بیا نو۹. دی خبر کوئ، سوال ورته تاسو چې څخه اړتیاوو د ستاسو نه مخکې

پالره، اسماني زمونږ ای‹



وي، پاک دې نوم ستا
.راشي دې پاچاهي ستا۱۰

شي پوره هم ځمکه په دې اراده ستا

.کیږي پوره کې اسمان په چې څنګه لکه
.راکړه نن همدا رزق ورځنی خپل ته مونږ۱۱
وبخښه، ګناهونه زمونږ۱۲

بخښو خلک هغه هم مونږ چې څنګه لکه

.کوي ګناه وړاندې په زمونږ چې
وساته، نه بدۍ د شیطان د مونږ خو اچوه، مه کې ازمایښت په مونږ۱۳

.]›امین. وي ستا ترتله تل به لویي او قدرت پاچاهي، چې ځکه[
 اسماني ستاسو نو ده، کړې ګناه یې وړاندې په ستاسو چې وبخښئ خلک هغه تاسو چېرې که۱۴

 پالر اسماني ستاسو نو بخښئ، ونه ګناهونه نورو د تاسو چېرې که خو۱۵. وبخښي تاسو هم به پالر
.بخښي ونه ګناهونه ستاسو هم به



د روژې پھ ھکلھ تعلیم
 خپلې هغوی چې ځکه ښایئ، مه غمجن ځانونه خپل شان په منافقانو د نو نیسئ، روژه چې کله۱۶

وایم دا ته تاسو زه سره یقین په. ده نیولې روژه دوی چې وویني یې خلک نور چې بدلوي داسې څېرې
دې مخ خپل او غوړوه سر خپل نو نیسې، روژه ته چې کله خو۱۷. دی کړی السهتر اجر خپل هغوی چې

 یې څوک چې به پالر اسماني ستا یوازې ده، نیولې روژه تا چې شي نه پوه خلک نور ترڅو۱۸ وینځه،
 اجر تاته دی خبر څخه کارونو پټو د چې پالر اسماني ستا او شي پوه درباندې شي نه لیدلی

.درکړي
د اسمان خزانې

)٣۴-١٢:٣٣(لوقا 
 او چینجي چې کې ځای کوم په یعنې کوئ، ذخیره مه خزانې مخ په ځمکې د دپاره ځانونو خپلو د۱۹

 خپلو د ځای په هغې د۲۰. کوي غال هغه او کوي سوري دېوالونه ورپسې غله او وړي منځه له یې زنګ
 نه او وړلی شي نه منځه له یې زنګ او چینجي چې کړئ ذخیره خزانې کې اسمان په دپاره ځانونو

نو وي خزانه ستا چې کې هرځای په ځکه۲۱. کړي غال هغه چې شي کوالی سوري دېوالونه ورپسې غله
.وي هم زړه ستا به هلته

د بدن څراغ

)٣۶-١١:٣۴(لوقا 



 که خو۲۳ وي، روښانه دې به بدن ټول نو وي، روغې دې سترګې که. دی څراغ بدن د سترګې۲۲
 ده کې تا په چې رڼا هغه چېرې که نو. وي کې تیاره په دې به بدن ټول نو وي، نه روغې دې سترګې

!وي تیاره لویه څومره به دا نو شي، تیاره هغه
خدای او شتمني

-١٢:٢٢، ١۶:١٣(لوقا  )٣١
د او کوي کرکه څخه یو د به خو یا چې ځکه وکړي، خدمت بادارانو دوو د چې کوالی شي نه هېڅوک۲۴
د هم چې کوالی شئ نه تاسو. ګوري سترګه بده په به ته بل او وي وفادار ته یو به یا او مینه سره بل

.پیسو د هم او وکړئ بندګي خدای
اندٻښنھ مھ کوئ

 به څه او خورئ به څه چې کوئ مه اندېښنه دپاره ژوند خپل د چې وایم ته تاسو امله دې له نو۲۵
 څخه کالیو د بدن او څخه خوراک د ژوند ایا. اغوندئ به شی څه چې هکله په بدن خپل د نه او څښئ
ذخیره کې ګودام په څه نه او رېبي څه نه او کري څه نه هغوی وګورئ، ته مرغانو هوا د۲۶ دی؟ نه مهم

 نه ارزښت ډېر څخه هغو د تاسو ایا. رسوي روزي ته هغوی پالر اسماني ستاسو بیاهم خو کوي،
 کړي؟ زیات هم ساعت یو عمر خپل د سره اندېښنو په چې شي کوالی څوک کې تاسو په ایا۲۷ لرئ؟

 نه هغوی. لوییږي څنګه چې وګورئ ته ګالنو ځنګلي کوئ؟ اندېښنه دپاره کالیو خپلو د ولې بیا نو۲۸
 خپل د هم پاچا سلیمان حتی چې وایم ته تاسو زه بیاهم۲۹. جوړوي کالي دپاره ځان د نه او کوي کار
 د خدای چېرې که خو۳۰. اغوستي وو نه کالي ښکلي شان په ګالنو دې د سره شوکت او شان ټول



 ستاسو شي، ورکوالی کالي داسې کیږي اچول کې تنور په سبا او دي دلته نن چې ته واښو صحرا
 مه اندېښنه نو۳۱ کړي؟ نه در کالي ښه څخه هغو د ته تاسو به هغه ایا دی؟ کمزوری دومره ولې ایمان
 دې د خلک ایمانهبې چې ځکه۳۲› اغوندو؟ به څه او څښو؟ به څه خورو؟ څه به مونږ: ‹وایئ مه او کوئ
 ته شیانو ټولو دې تاسو چې پوهیږي پالر اسماني ستاسو خو کوي، اندېښنه هکله په شیانو ټولو
 دا به بیا نو وکړئ، کوښښ کولو پوره د رضا د هغه د او پاچاهۍ د خدای د لومړی خو۳۳. لرئ اړتیا
.شي درکړل ته تاسو هم شیان ټول

 ستونزې ورځې نن د. دي دپاره سبا د اندېښنې سبا د چې ځکه کوئ، مه اندېښنه دپاره سبا د نو۳۴
.دي بس دپاره نن د



د عیسی مسیح پھ ھکلھ د متي انجیل

اووم فصل

د نورو پھ ھکلھ قضاوت کول

)۴٢-۶:۴١، ٣٨-۶:٣٧(لوقا 
 چې څنګه لکه ځکه۲. شئ نیول ونه الندې قضاوت تر تاسو ترڅو کوئ، مه قضاوت هکله په نورو د۱

 په نو ورکوئ، یې تاسو چې پیمانه هره په. شئ کړای مالمته هم به تاسو نو مالمتوئ، خلک نور تاسو
 خو شې، لیدلی خسڼی کې سترګه په ورور خپل د ولې ته۳. شي کړل در هم ته تاسو به پیمانه هماغه

 راکړه اجازه چې شې ویلی ته ورور خپل څنګه ته یا۴ شې؟ نه لیدلی لرګی غټ کې سترګه خپله په
 منافقه، ای۵ دی؟ لرګی کې سترګه خپله په ستا چې دا حال راوباسم، خسڼی نه سترګې د ستا

 د ورور خپل د چې وغړیږي هم سترګې ستا به بیا نو وباسه، لرګی نه سترګې خپلې د لومړی
.وباسې خسڼی نه سترګې

 هغه چې نه هسې وراچوئ، مه ته خوګانو مرغلرې خپلې او ورکوئ مه شیان سپېڅلي ته سپي۶
.وکړي حمله باندې تاسو په او راوګرځي بېرته او کړي الندې پښوتر

وغواړئ، ولټوئ او وټکوئ



)١٣-١١:٩(لوقا 
 خالصه درته به دروازه نو وټکوئ. کړئ یې به پیدا نو ولټوئ. شي درکړل به ته تاسو نو وغواړئ،۷

 یې به پیدا نو ولټوي، چې یې څوک او راوړي یې به السته نو وغواړي، څه چې هرڅوک ځکه۸. شي
 چې شته څوک داسې کې تاسو په ایا۹. شي به خالصه ورته نو وټکوي، دروازه چې څوک او کړي
 ورته هغه او وغواړي ماهي ورڅخه یا او۱۰ ورکړي؟ تیږه ورته هغه او وغواړي ډوډۍ ورڅخه یې زوی
ورکړئ، شیان ښه څنګه ته اوالدونو خپلو چې پوهېږئ دې په یئ، خلک بد چې تاسو نو۱۱ ورکړي؟ مار
 نورو د۱۲! غواړي ویې ورڅخه چې ورکړي ته خلکو هغو شیان ښه څومره به پالر اسماني ستاسو نو

 د او تورات چې دي څه هغه دا. غواړئ څخه هغوی د یې تاسو چې څنګه لکه کوئ چلند داسې سره
.وایي یې لیکنې پیغمبرانو

تنګھ دروازه

)١٣:٢۴(لوقا 
خواته تباهۍ د هغه ده اسانه چې الره هغه او ده لویه چې دروازه کومه ځکه ننوځئ، دروازه تنګه په۱۳

 خواته ژوندون تلپاتې د چې دروازه کومه خو۱۴. دي زیات هغه ځي الره دې په چې خلک کوم او ځي
.دي لږ هم موندونکي هغې د او ده سخته یې الره او تنګه هغه ځي

ونھ او د ھغې مٻوه

-۶:۴٣(لوقا  )۴۴



 کې حقیقت په خو راځي، ته تاسو کې شکل په پسونو د هغوی کوئ، احتیاط سره پیغمبرانو جعلي د۱۵
 یا انګور څوک څخه اغزو د ایا. وپېژنئ څخه عملونو خپلو د هغوی به تاسو۱۶. دي لېوان داړونکي

 ونه ښه۱۸. نیسي مېوه خرابه ونه خرابه او نیسي مېوه ښه ونه ښه هره نو۱۷ شي؟ راټولولی انځر
 نو نیسي، نه مېوه ښه چې ونه کومه۱۹. شي نیولی مېوه ښه ونه خرابه نه او نیولی شي نه مېوه خرابه
 څخه عملونو خپلو د هغوی تاسو به ډول دې په۲۰. شي واچول به کې اور په او شي ووهل به ونه هغه

.وپېژنئ
زه تاسو ھٻڅ نھ پٻژنم

)٢٧-١٣:٢۵(لوقا 
 یوازې خو شي، نه وردننه به کې پاچاهۍ په خدای د ووایي باداره باداره، ماته چې څوک هغه هر۲۱

: وایي ماته ډېر به ورځ په اخرت د۲۲. کوي پوره اراده پالر اسماني د زما چې شي دننه به خلک هغه
 وو نه پېریان مو نوم په ستا ایا کړې؟ وه نه پېشګويي مونږ نوم په ستا ایا باداره، ای باداره، ای‹

 ای: ‹ووایم ښکاره په ته هغوی زه به بیا۲۳› ښودلې؟ ونه معجزې ډېرې مو نوم په ستا ایا ویستلي؟
.›شئ لېرې نه مخې د زما پېژنم، نه هېڅ تاسو زه بدکارانو،

پوه او ناپوه ګلکاران
 خپل چې دی شان په سړي پوه هغه د هغه کوي ورباندې عمل او اوري خبرې دا زما چې هرڅوک نو۲۴

 کور هغه په توفان سخت او راغی سېالب او وشو باران چې۲۵ ؤ، کړی جوړ باندې تیږو په یې کور
 خو۲۶. ؤ شوی ایښودل باندې تیږو په یې تهداب چې ځکه غورځېده، راونه هغه خو راغی، باندې



 چې دی شان په سړي ناپوه هغه د هغه نو کړي، ونه ورباندې عمل او واوري خبرې زما چې هرڅوک
 په توفان سخت او راغی سېالب او وشو باران چې کله او۲۷ ؤ، کړی جوړ باندې شګو په یې کور خپل
.»شو وران بیخي او راوغورځېد هغه نو راغی، باندې کور هغه

هغه چې ځکه۲۹ شول، پاتې حیران ته تعلیم هغه د خلک نو ورسولې، ته پای خبرې دا عیسی چې کله۲۸
.ورکاوه تعلیم ته هغوی سره اختیار پوره په بلکې نه شان په عالمانو د شریعت د
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