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 رېــیو څو خب

املصطفى وعىل آله ومن  الحمد لله والصالة والسالم عىل عبده
 أما بعد: وااله
م وووو نووببی  لله جل جالله په فضل او کرم ما د محت د ا

وساله وکتله چې قران کریم د ځانګړتیاوو  ېامیری هغه ژباړل
 په باوه کې ست عامل محمد جمیل زینو لیکلی ده.

ه، ما تری هم په کتلو کې استفاده دیقینا ډیره مفیده او خوندووه 
له داسې  وکړه، او خپل ټول پښتنو وووڼو څخه هیله لرم چې

واتلونکی  دینی وسالو او کتابونو څخه استفاده وکړي او خپل
 ووښانه کړي.

په  پای کې مې له ټولو علامءو او لیکواالنو څخه هیله دا ده 
او په دینی معلوماتو د  يالوه کې لیکنې او ژباړې وکړ چې پدې 

 کړي. هپښتو ژبه ال بډای
 

                                                                             په دونښت
 عبد العلیم فراست
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 ریزهـــاړن ســدژب

شاء من عباده مبا شاء من املحامد، ييخص من الذي لله الحمد 
 ويوفق إىل الخري خلصاءه.

جعلنا من أمة محمد صيل الله عليه وسلم وخصها الذي الحمد  لله 
تأمر باملعروف وتنهى  بني األمم، فجعلها خري أمة أخرجت للناس

عن املنكر وأوسل إليها خري وسله نبيه وصفيه وخليله محمد بن 
خري كتبه وأفضلها  اصيل الله عليه وسلم، وأنزل عليه عبدالله 

 وأسامها وأعالها.
 أما بعد...
، چې الله کتاب دی يهغه ست، معجز او وووستی اله قران كريم

مرب محمد صلی الله غېپ ياو وووست يجل جالله په خپل استاز 
په توګه نازل کړ،  ېمعجز  ېلپاوه د تلپات ډډا علیه وسلم د تاید او

، انسانان د کفر، رشک، بدعت، ظلم، زوو ۍنړ  ېتر څو دګرد
دایامن، توبید، سنت، عدل،  څخه ۍاو ناپوه ۍ، بی اتفاقزیايت
 ، او برشيت د الوښوونې،لوو ته واوبيل ېاو پوه یووايل
 وګرځي. و نجات سب ۍ ارسلوړ  ،کامیابۍ
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بونو څخه  توپیر وموند او د کتا امله یې د نووو اسامين ېلد  
کتابونو کې  نو لرونکی شو چې په مخکینو اسامينځانګړ ې داس
 شتون نه دولود.یې 

لو موضوع ګانو په اړه ېقران کریم د بیال ب ژبه کې د  تو په پښ
کومه جال لیکنې شوي، خو دقران کریم د ځانګړتیاوو په اړه 

اساس می هوډ وکړ  ېا تر ستګو نشوه، نو پدځانګړی لیکنه زم
د نامتو لیکوال محمد  ېژب ۍموضوع په اړه عرب ېتر څو دیاد

جمیل زینو لنډه او هر اړخیزه  مقاله پښتو ته وژباړم، ترڅو 
 قران کریم د مینوالو تنده ووخړوب کړي.

عمل د  کوچنیجالله څخه سوال کوم چې دغه  د الله جل 
 لیکوال، ژباړن، او لوستونکو د ثواب سب  وګرځوي.

په پای کې د شهباز خپرندویه ټولنې مرشښاغيل بزب الله شهباز 
ساپي او د محتم وووو اسیر مشواڼي نړۍ مننه کوم چې  دکتاب 
 په چاپ کې یې وارسه هر اړخیزه مرسته وکړه، کوو یې ودان.

 
                                                                             اپی ـــسدیال ـــان

                                                 اسالمي پوهنتون مدینه منووه
 م26/09/2007
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 ډیزــــــنل
 جل جالله پدېځانګړتیاوې لري، چې الله  قران کریم  ډیرې

 َعِزيز   تَاب  لَكِ  َوإِنَّه   :))ایت کې بیان کړي، الله جل جالله فرمایې
 َبِكيم   ِمنْ  تَنِْزيل   َخلِْفهِ  ِمنْ  َوالَ  يََديْهِ  بنَْيِ  ِمنْ  الْبَاِطل   يَأْتِيهِ  اَل ( ۴۱)

((. فصلت:   ۴۲-۴۱َبِميد 
 یقینا دا قران یو پیاوړی کتاب دی، باطل نه مخامخ پرې ژباړه:

ذات له  دبکیم او ستایل شوي  واتالی يش  او نه د شا لخوا،
 .لووي نازل دی

 ِفيك مْ  تَرَكْت   ":وسول صلی الله علیه وسلم د قران په اړه فرمایې
اَم  تَِضلُّوا لَنْ  َشيْئنَْيِ  نَّتِي، اللَّهِ  كِتَاَب : بَْعَده   يَرَِدا َبتَّى يَتََفرَّقَا َولَنْ  َوس 
 .(1)" الَْحْوَض  َعيَلَّ 
ړه: په تاسو کې ما دوه شیان پریښي چې له هغې وووسته به ژبا 

او زما سنت، او هیڅکله به جال ، دالله کتاب نشۍبی الوې 
 .څو چې ما رسه په بوض )کوثر( ووینۍتر  نشۍ

                                 
 (.۳۱۹په مستدوک کې ووایت کړي دبدیث شمیر )( باكم 1)
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د انګلستان پخوانی صدو اعظم جالدستون د قران په هکله 
اووپا  وایې: ترڅو چې  د مسلامنانو ترمنځ قران موجود وي نو 

 يش. نيش توانیدالی چې په ختیځې اسالمي  نړۍ  برالسې
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 ګړتیاوېـــریم ځانــران کــق د

ځانګړتياوو په پرتله د زیاتو لهي كتابونو اقران کريم  دنووو 
 ډول دي: ېچې ځینې په الند یدولودونکی د

 ( لومړۍ ځانګړنه:1)
قرآن کريم دالله جل جالله کالم دی او د الله جل جالله له 

ه ل شوی، د فاتحې پزلووي په محمد صىل الله عليه وسلم نا
 سووت پيليږي او د ناس په سووت پاى ته ويس.

 
 ( دوهمه ځانګړنه:2)

د قران کريم تالوت او لوستل عبادت )بنده ګي( ده او په تالوت 
صيل الله عليه وسلم  يې لوستونکي ته ثواب ويس، ځکه وسول

، بِهِ  فَلَه   اللَّهِ  كِتَاِب  ِمنْ  َبرْفًا قَرَأَ  َمنْ  ":فرماييل دي  َسنَة  َوالحَ  َبَسنَة 
، امل أَق ول   اَل  أَْمثَالَِها، بَِعرْشِ   َبرْف   َواَلم   َبرْف   أَلِف   َولَِكنْ  َبرْف 
 .(1)" َبرْف   َوِميم  

                                 
 (.۱۹۱۰کړی دبدیث شمیره )ووايت  امام ترمذي( 1)
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ژباړه: چا چې د الله جل جالله له کتاب څخه يو برف تالوت 
کړ دهغه لپاوه به نيکي وي او يوه نيکي به يې يو په لسه 

رف دى بلکې الف بسابيږي، دا زه نه وايم چې )امل( يو ب
 ځانله ،الم ځانله او ميم ځانله برف دى.

يات شمري سووتونو د لوستلو په غووه زهمداونګه  قران مجيد د 
 دي. وايل کې يو شمري صحيح بدی ثونه هم واغيل

لك، كهف، اخري سووتونه او داسې ملکه د بقرې، آل عمران، 
 نوو ...

 
 دوميه ځانګړنه: (3)

ستنې ملونځ نه صحيح کيږي، وسول الله پرته د قران کريم له لو 
 بَِفاتَِحةِ  يَْقَرأْ  لَمْ  لَِمنْ  َصاَلةَ  اَل  ":صيل الله عليه وسلم فرماييل دي

 .(1)"الِْكتَاِب 
ژباړه: د هغه چاملونځ ناسم دى )نه کيږي( چې د فاتحې سووت 

 و نه لويل.
 

                                 
 (.756) امام بخاوی ووایت کړی د بدیث شمیره(1)
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 څلوومه ځانګړنه: (4)
المت او په قران کريم د هر ډول السوهنې او بدلون څخه س

 امن کې دی.
 لَه   َوإِنَّا الذِّكْرَ  نَزَّلْنَا نَْحن   إِنَّا :))الله جل جالله فرمايلې دي

  9لََحاِفظ وَن((. الحجر:

 ل کړی او مونږ يې ساتنه کوو.زژباړه: يقينا مونږ قرآن نا
کوم چې نوو اسامين کتابونه دي لکه تووات او انجيل، په هغې 

نه کړې او اصيل منځپانګه يې ووته کې خپلو پېرويانو السوه
 بدل کړې ده.

 
 پنځمه ځانګړنه: (5)

قران کريم له تناقض )ټکر( څخه سامل او ژغوول شوی، ځکه 
 ِمنْ  كَانَ  َولَوْ  الْق رْآنَ  يَتََدبَّر ونَ  أَفاََل  )):الله جل جالله فرمايلې دي

وا اللَّهِ  َغرْيِ  ِعنْدِ   82(. النساء:كَثِريًا( اْختِاَلفًا ِفيهِ  لََوَجد 
که چیرته دا ژباړه: ايا دوى په قران کې سوچ او فکر نکوي؟ 

يات زه یې په دې کې وی نو هرو مرو ب لوويقران د بل چا له 
 مونديل وی. شمري اختالف
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 شپږمه ځانګړنه: (6)
ده کړه او بفظ اسانه دی ، په دې اړه زړه له تله د قران کريم زد 

ْنَا دْ ))َولَقَ :الله جل جالله فرمايلې  ِمنْ  فََهْل  لِلذِّكْرِ  الْق رْآنَ  يََّسَّ
((.القمر: دَّكِر   40م 

ژباړه:بېشکه مونږ قران د نصيحت او يادونې لپاوه اسان کړی، 
 .آيا شته څوک نصيحت قبلونکی؟

 
 اوومه ځانګړنه: (7)

قران کريم يو معجز )انسانان يې له جوړيدو عاجزه او ناتوانه 
ی چې دده د يو سووت په دي( کتاب دی، هيڅوک نيش کوال 

څېر بل سووت جوړکړي، الله جل جالله يې عربو ته دجوړېدو 
او له جوړېدو يې پاتې  لچلنج )بلنه( ووکړه، هغوی ناتوانه شو 

 .واغلل
ول ونَ  أَمْ  :))وجل فرماييز عالله  ووَة   فَأْت وا ق ْل  افَْتَاه   يَق  ِمثْلِِه((.  ِبس 

 38يونس:
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دا قران يې له ځانه جوړ کړی؟ نو ته ! دوى وايي چې  ژباړه: ایا
نو دده د يو سووت په څېر  ووته ووايه که چېرته داسې وي

 .ئسووت واوړ 

 

 امته ځانګړنه: (8)
د قران کريم په لوستونکي باندې دالله جل جالله له لووي 

 ليږي.زوبمت، سکون او اوامتيا نا
 بَيْت   ِف  م  قَوْ  اْجتََمعَ  َما:" ځکه وسول صيل الله عليه وسلم فرماييل

ونَه   اللَّهِ  كِتَاَب  يَتْل ونَ  تََعاىَل، اللَّهِ  ب ي وِت  ِمنْ   إاِلَّ  بَيْنَه ْم، َويَتََداوَس 
، َعلَيِْهم   نَزَلَْت  ِكينَة  ، َوَغِشيَتْه م   السَّ تْه م   الرَّْبَمة  ، َوَبفَّ  الَْماَلئِكَة 

م   " ِفيَمنْ  اللَّه   َوذَكَرَه   .(1)ِعنَْده 
کووونو څخه په يو له د الله تعالی  يو قوم ټولیږيواژباړه:نه 
دالله جل جالله کتاب لويل او په خپل مينځ کې چې کوو کې، 

له جل جالله به دالله   په هغويمګر ، په زده کړه بوخت وييې 
د الله جل جالله په وبمت کې به ل يش، زنا ډاو ډا اوام لووي 

                                 
 (.۱۴۵۵دبدیث شمیره)داود  أيب سنن (1)
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د ل جالله به يې او الله ج چاپیره يش،به تري ، مالئکې پټ يش
 .چې له هغه رسه دي)مالئکې( په وړاندى يادونه وکړي هغه چا

 
 ( نهمه ځانګړنه:9)

 قران کريم يواځې د ژونديو لپاوه دی نه د مړو لپاوه.
َبيًّا((.  كَانَ  َمنْ  ))لِي نِْذوَ :الله جل جالله د قران په اړه فرمایي

  70يس:
غه چاته چې ژوندى لپاوه چې ويره ووکړي دا قران ه ېدد ژباړه:
 وي.

  39َسَعى((. النجم: َما إاِلَّ  لِْْلِنَْسانِ  لَيَْس  َوأَنْ  :))اوبل ځاى فرمايي 
ژغوولو( د نشته دانسان لپاوه بدله )المل د ثواب او عذاب  ژباړه:

 چې ده يې کوښښ کړی وي. ده مګر د هغه څه
 :يووتني ايت نه استدالل کوي او وايدپ -وبمه الله-امام شافعي 

د قران د تالوت بښلو )ډالۍ کولو( ثواب مړي ته نه ويس ځکه 
 .دا د دوى د عمل او کړنې څخه نه دی

او کوم چې د اوالد تالوت دی د هغه ثواب موو او پالو ته ويس 
 ځکه اوالد د موو او پالو له کوښښ څخه وي.
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 أَنَْت  :"لکه څرنګه چې وسول الله صيل الله عليه وسلم فرمایيل 
 .(1)"أِلَِبيَك  َوَمال َك 

 ژباړه: ته او مال دې دپالو يې.
 .(2)كَْسِبك ْم" ِمنْ  أَْواَلَدك مْ  َوإِنَّ :"دبديث په بل ووايت کې واځي

 او کوښښ څخه دي. کړنېستاسې اوالدونه ستاسې له  ژباړه:
 
 ( لسمه ځانګړنه:10)

قران کريم زړه د منافقت او رشکي ناووغيو څخه ژغووي او 
د بدين ووغتيا لپاوه هم واغيل، لکه د فاتحې ځينې سووتونه يې 
چې په  تني( او داسې نوو...ذتونه )معوسووت، اخري سوو 

 صحيحو بديثونو کې يې يادونه شوې ده.
 قَدْ  النَّاس   يَاأَيَُّها )):له همدې امله الله وب العزت فرمايلې دي

ووِ الصُّ  ِف  لاَِم  َوِشَفاء   َوبِّك مْ  ِمنْ  َمْوِعظَة   َجاَءتْك مْ  ًدى د   َووَْبَمة   َوه 
ؤِْمِننَي((. يونس:   57لِلْم 

                                 
 (.2291( سنن ابن ماجه د بديث شمريه)1)
 (.2290(سنن ابن ماجه د بديث شمريه)2)
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ژباړه: اى خلکو! يقينا دا قران تاسو ته د وب له لووي وعظ 
ملنه ده چې په سينو کې کونکی واغلی دی، د هغه څه لپاوه دو 

 منانو لپاوه الوښونه او وبمت دی.ؤ دي او د م
وَ  َما الْق رْآنِ  نَ مِ  َون نَزِّل   )):په بل ايت کې الله جل جالله فرمايي  ه 

ؤِْمِننَي((. اإلرساء: َووَْبَمة   ِشَفاء      82لِلْم 
 لو قران چې د مومنانو لپاوه دوملنه او وبمت دي.زژباړه:مونږ نا

 
 يوولسمه ځانګړنه: (11)

قران کريم دخپل لوستونکي لپاوه دقيامت په ووځ دالله جل 
 جالله په وړاندې سپاوش کوي.

 فَِإنَّه   الْق رْآَن، "اقْرَء وا:ه عليه وسلم فرماييل ديځکه پيغمرب صيل الل
 .(1)"أِلَْصَحابِهِ  َشِفيًعا الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  يَأيِْت 
ژباړه: قران ولويل ځکه دا به د قيامت په ووځ واځي او د خپل  

 لوستونکي لپاوه به سفاوش کوي.
 
 

                                 
 (.۲۵۲ړی د بدیث شمیره )ك( امام مسلم ووايت 1)
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 دولسمه ځانګړنه: (12)
ندې څاوونکى، ساتونکى، قران کريم په هغه اسامين کتابونو با

 ل شوي دي.زپريکړه کونکى دی چې د قران څخه مخکې نا
 ِبالَْحقِّ  الِْكتَاَب  إِلَيَْك  َوأَنْزَلْنَا )):په دې اړه الله جل جالله فرمايي

قًا َصدِّ َهيِْمنًا الِْكتَاِب  ِمنَ  يََديْهِ  بنَْيَ  لاَِم  م    48َعلَيِْه((. املائدة: َوم 

وښتني رسه کتاب )قران( واستولی دی، ژباړه:مونږ تا ته په 
 کونکى دی دمخکنيو کتابونو او په هغوی څاوونکى دی.تائید 

د مهيمن کلمې د تفسري په اړه د  -وبمه الله-امام بافظ ابن کثري 
دا ويناوې ټولې رسه نږدې "ويناو واټولولو نه وووسته وايي:

چې د مهيمن کلمې ته شاملې دي، دا په مخکنيو  ،معنې لري
 تابونو ګواه، پريکړه کونکى او ساتونکى دی.ک

ل شوی او داسامين کتابونو پاى زدا ست کتاب تر ټولو وووسته نا
ټول شيان يې په ځان کې وانغښتي او تر ټولو  ۍبختده، دنيک

پووه دی، هغه ښيګڼې پکې هم واټولې شوي چې په مخکنيو 
کتابونو کې يې شتون دولود، هغه د پام وړشيان پکې هم 
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يات شوي دي چې په مخکنيو کتابونو کې موجود نه وو او زوو
 .(1)"الله جل جالله يې دساتنې وعده کړې ده

 
 (دياولسمه ځانګړنه:13)

قران کريم په خپلو ويناو کې وښتنې او په ابکامو کې منصف 
 دی.

 ِصْدقًا َوبَِّك  كَلَِمت   َومَتَّْت  )):الله جل جالله ويلې دي
  115َوَعْداًل((.األنعام:

 ژباړه: ستا د وب وينا په وښتني او انصاف رسه پووه شوه.
په وينا او خرب  الله جل جالله" فرمایي: -وبمه الله-قتاده 

ووکولو کې وښتنی دی، په غوښتنو کې منصف دی، د څه په اړه 
چې وښتنويل یې د ملر په  ،چې يې خرب ووکړي بق او ثابت دي

نلري، په څه چې  څري ځالنده ده، شک او ګامن پکې هيڅ ځاى
يې امر کړي انصاف دی چې پرته لدې نوو انصاف وجود نلري، 

                                 
 (.۲/65تفسیر ابن کثیر ) (1)



د قران کريم ځانګړتیاوې ========= ==========

[18] 
 

له باطلو شيانو يې منع کړې او داځکه چې قران يواځې له 
 .(1)"باطلو شيانو منع کوي

مْ  :))لکه څرنګه چې الله جل جالله فرماييل دي ر ه   يَأْم 
مْ  ِبالَْمْعر وِف  نْكَرِ  َعنِ  َويَنَْهاه   َعلَيِْهم   َوي َحرِّم   الطَّيِّبَاِت  لَه م   َوي ِحلُّ  الْم 

  157الَْخبَائَِث((. األعراف:
ژباړه:دوی ته په نيکيو امر کوي او له بديو يې منع کوي، ګټوو 
او پاک شيان يې ووته بالل کړي، ناپاکه اوچټل شيان يې پرې 

 برام کړي.
 
 څواولسمه ځانګړنه: (14)

يده بقيقت او وښتنې له کومو کيسو چې په قران کې يادونه شو
دي، خيال او تصوو ندی، دموىس عليه السالم او فرعون کيسه 

 وښتني ده.
 َوِفْرَعْونَ  م وىَس  نَبَإِ  ِمنْ  َعلَيَْك  نَتْل و :))الله وب العزت فرمايي

((. القصص:   3ِبالَْحقِّ

                                 
 (.۲/167ګووه تفسیر ابن کثیر )( و 1)
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تا ته کيسه د موىس عليه السالم او فرعون په  وبيانو  مونږژباړه:
 وښتني رسه.

 څري د غاووالو )اصحاب الکهف( کيسه هم وښتني ده ددې په
مْ  َعلَيَْك  نَق صُّ  نَْحن   )):الله جل جالله فرمايي ((.  نَبَأَه  ِبالَْحقِّ

  13الكهف: 
 .بیانوو تاته کیسه د دوي په ویښتني رسهژباړه: مونږ 
چې قران کريم کې الله وب العزت کيسې باوه کې د هر څه په 

 إِنَّ  )):دې اړه الله جل جالله فرماييکړي ثابت او څرګند دي پ
((. آل عمران:  الَْقَصص   لَه وَ  َهَذا   62الَْحقُّ

په دی کې دموسی ) دا بيان ويښتني او پربقه دي اژباړه:يقين
 (.علیه السالم مخکی ذکر شوی ټولو کیسو ته اشاوه ده

 
 ( پنځلسمه ځانګړنه:15)

ه يو ځاى قران کريم د دنيا او اخرت غوښتنې او تقاضې رس 
په ګوته ووکړي، برشيت ته يې د انسانيت او نيکمرغۍ الو 

کړې، انسان يې ديته هڅوىل تر څو د اخرت د تياويو ترڅنګ 
 خپلې دنياوي چاوې هم مخ په وړاندې بوځي.
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 اللَّه   آتَاَك  ِفياَم  َوابْتَغِ  )):لکه څرنګه چې الله جل جالله فرمايي
اوَ  نْيَا ِمنَ  نَِصيبََك  تَنَْس  َواَل  اْْلِخرَةَ  الدَّ َوأَْبِسن كاََم أَْبَسَن اللَّه   الدُّ
  77((. القصص: إِلَيَْك 

ژباړه: په هغه څه کې د خپل وووستني کوو لټون وکړه چې الله 
جل جالله تاته دوکړی، له دنيا څخه خپله برخه مه هريوه، 
دخلکو رسه ابسان وکړه لکه څرنګه چې الله جل جالله له 

 ی دی.تارسه ابسان کړ 
 
 ( شپاړسمه ځانګړنه:16)

و، اتپه قران کريم کې دعقيدې، عباداتو، معامالتو، ابکام
سياست او اقتصاد په اړه هغه ټول قوانني شتون لري چې د ټولې 

 نړۍ برشيت ووته اړتيا لري.
د ټولنيز ژوند پر مخ وړلو لپاوه پکې د چاوو د سمون ز همدا وا

هکله قوانني او ابکام  او اصالح او نووو اړونده مسائلو په
دخوښې کر دي، چې د عميل کولو په صووت کې يې انسان د ذ

 او هوسا ژوند څخه برخمن کيداى يش.
((.  ِمنْ  الِْكتَاِب  ِف  فَرَّطْنَا َما )):الله جل جالله فرمايې ء  يَشْ

  38األنعام: 
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 ژباړه: ماپه کتاب)قران(کې دهيڅ يش يادونه نده پريښې.
 تِبْيَانًا الِْكتَاَب  َعلَيَْك  َونَزَّلْنَا )):له فرمايېبل ځاى الله جل جال

ء   لِك لِّ  ًدى يَشْ ْسلِِمنَي((. النحل:  َوب رْشَى َووَْبَمةً  َوه   89لِلْم 
مونږ تاته کتاب دواستولی دی چې د هر څه بيانونکى دی، ژباړه:

 يرى دی.زد مسلامنانو لپاوه الوښونه، وبمت او 
له  "ومړين ايت د تفسري په اړه ليکي:امام قرطبي وبمه الله د ل

کتاب څخه مراد لوح محفوظ دی پدې کې ټول هغه 
 ثبت دي چي وووسته واقع کيږي. (پیښې)بوادث

د کتاب نه مراد قران کريم دی يعنې مونږ  "ځينې مفَّسين وايي:
په قران کې د اوامرو په اړه هيڅ ندي پريښي مګر په هغې مو 

په څرګند او واضحه وي او يا به دليل واوړی دی يابه دا دليل 
کر وي، چې تفصيل او بيان به يې دوسول الله صيل ذاجاميل توګه 

الله عليه وسلم د اباديثو، اجامع او د هغه قياس له الوې شوې 
وي چې د کتاب په نص رسه ثابت وي، بيا وايي د الله وب العزت 

پاتې،  وينا وښتینې ده، په قران کې د هيڅ څه په اړه يادونه نده
 .(1)"کر شویذبلکې هرومرو يې تفصيل يا تأصيل

                                 
 (.6/420( تفسري قرطبى )1)
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اى  "امام طربي وبمه الله د وووستني ايت د تفسري الندې ليکي:
ل کړی چې د ټولو هغه مهمو شيانو زمحمده! مونږ پر تا قران نا

 څرګندونکی دی چې وګړي يې پيژندلو ته اړتيا لري.
وب، دهغه لکه بالل، برام، ثواب، عذاب، الوښوونه، بې الويت

چا لپاوه وبمت دی چې وښتونی يې وګڼي، د الله جل جالله په 
)منع عمل وکړي د منکراتو او نواهيو (ی الوسع)بتټولو اوامرو
څخه ځان وسايت، دالله جل جالله او هغه د وسول  شويو شيانو(

پريوي وکړي او قراين الوښوونې عميل کړي،بالل ته بالل 
 .(1)ووايي او برام ته برام"

 
 (ولسمه ځانګړنه:17)

 رييانو په نفسونو ځواکمن او غښتىلقران کريم دانسانانو او پ
 اثر لري.

 هيات شمري کسان له قرانزکينو څخه داسالم په ملړيو کې دمرش 
 نه.اڅلې دين په توګه وميمتأثره شول او اسالم يې ديو سپ

                                 
 (.8/161( تفسري الطربي )1)
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يات شمري خلک له قرانه زهمداونګه په اوسنيو وختو کې هم 
دژوند په  دبقانيت څيړنه او سپړنه يې کوي، ي،متأثره کيږ

او په پاى کې  ليواله ويته پىل کيدو  ابكاماتو د ېي اوو کېچ
يايت دي چې دقران له زسې ياسالم ته غاړه ږدي، دهغي کسانو ک

 اوويدو متأثره شوي اوداسالم مباوک دين يې قبول کړي دي.
 َعَجبًا ق رْآنًا َسِمْعنَا اإِنَّ  :))نو دتاثري په اړه الله عزوجل فرمايېادپريي
 2-1أََبًدا((. الجن: ِبَربِّنَا ن رْشَِك  َولَنْ  بِهِ  فَآَمنَّا الرُّْشدِ  إىَِل  يَْهِدي( 1)

ې سم ،یاوويدلكريم قران  اشنا مضمون واالن دمونږ  اژباړه: يقين
 رتهاو هيڅ چ ى،مونږ پري اميان واوړ  کوي وونهښالو  ته ېالو 

 پيدا نه کړو.به دخپل وب رسه رشيک 
يات دي چې دقران له زڅخه هم هغه کسان  ېد مرشکينو له ډل

 .منىل ىوويدو متأثره شوي خو اسالم يې ندا
ما دپه الله قسم زوليد بن مغرية به قران داوويدو پرمهال ويل: 

بلکې  ،ىچټيات او ليونتوب ند جادو، وي چې دا قران شعر،
 ،ىاثر د و غښتىلا لپاوه خوږواىل ېدد دالله جل جالله کالم دي،

 نه يش. ىپري غال  کيدا دابه تل غال  وي او هيڅ ىش
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 اتلسمه ځانګړنه: (18)
ده زكريم چې قران  ىسانانو کې ترټولو غووه هغه څوک دپه ان

 .يکړي او نووو ته يې وښاي
 َمنْ  َخرْي ك مْ :"پدى هکله وسول صيل الله عليه وسلم فرمايلې دي

 .(1)"َوَعلََّمه   الق رْآنَ  تََعلَّمَ 
ده کړي او زقران غووه په تاسو کې هغه څوک دي چې  ژباړه:

 .ينووو ته يې وښاي
 
 ( نوولسمه ځانګړنه:19)

 دقران کريم لوستونکى به له غووه مالئکو رسه وي.
َفرَةِ  َمعَ  ِبالْق رْآنِ  الاَْمِهر   :"وسول صيل الله عليه وسلم ويلې دي  السَّ

وَ  ِفيِه، ويَتَتَْعتَع   الْق رْآنَ  يَْقرَأ   َوالَِّذي الرَْبَوَِة، الِْكرَامِ  ، َعلَيْهِ  َوه   لَه   َشاقٌّ
 .(2)"أَْجرَاِن 
 کس به له عزمتندو مالئکو رسه وي، په قران باندى پوهه ژباړه:

او تکليف رسه لويل  ۍپه سخت كريم او هغه څوک چې قران

                                 
 (.۵۰۲۷امام بخاوی ووایت کړی د بدیث شمیره )( 1)
 (.۲۴۴امام مسلم ووایت کړی د بدیث شمیره )( 2)
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لومړي دتالوت او دويم دتکليف او  ،ه ديونلپاوه دوه اجر  هدهغ
 مشقت.

 
 ه:(شلمه ځانګړن20)

يري زپاوه الوښونکى او قران کريم دانسانانو او پرييانو ل
 .ىووکونکى د

 لِلَّتِي يَْهِدي الْق رْآنَ  َهَذا إِنَّ  )):يلې ديفرماځکه الله جل جالله 
ؤِْمِننيَ  َوي برَشِّ   أَقَْوم   ِهيَ  الَِحاِت  يَْعَمل ونَ  الَِّذينَ  الْم   أَْجرًا لَه مْ  أَنَّ  الصَّ

  9 كَِبريًا((. اإلرساء:
او هغه  ته الوښوونه کوي ېالو  ېسمكريم قران  اژباړه: يقين
لپاوه  ىووکوي چې نيک عملونه کوي چې ددو  ىير زکسانوته 
 .ىلوى اجر د

 
 ځانګړنه:( يويشتمه 21)

ثبات او  ډاډ، د زړه سکون، ،قران کریم انسان ته ووبی خوښي
عقیده  ېګرد مؤمنان پد،پیاوړی کیږي ېیقین پر  ،یاوام ووبښ
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او سکون تر ټولو سته  ۍکریم دزړونو دخوښدي چې قران 
 دزړه ترتله وسوي. یچې خوښ وسيله ده

 ق ل وب ه مْ  َوتَطَْمِئُّ  آَمن وا الَِّذينَ  )):الله جل جالله پدی اړه فرمایې
((. الرعد:  تَطَْمِئُّ  اللَّهِ  ِبِذكْرِ  أاََل  اللَّهِ  ِبِذكْرِ  ل وب    ۲۸الْق 

کسانهغهدا:ژباړهيدراوړیېایامنیچېتهزړونوددویاو
یادونه)ذکر(تسيلد په جالله جل داللهېحاصلیږي،یواځالله

 رسهزړونهډاډمومي.ېجلجاللهپهیادون
ښنه غم او تکلیف وويس نو الزمه ده ېکله چې مسلامن ته اند

چې د خوږ غږلرونکی قاوی په اواز قران کریم واووي لکه: 
 السدیس او داسی نوو...عبد الربمن  منشاوي،
ن وا ": یلېفرمادی چې وسول صيل الله علیه وسلم  همدا المل  َبسِّ

ْوتَ  فَإِنَّ  بِأَْصَواتِك ْم، الْق رْآنَ  ْسنًا الْق رْآنَ  يَِزيد   الَْحَسنَ  الصَّ  .(1)" ب 
 وږخ ایقین سته کړي،یه:قران کریم پخپلو اوازنو رسه خاژباړ 
 ال زیاتوي. ستیدقران کریم ښکال او ښا اواز

                                 
 (.3544( سنن الدوامي د بديث شمريه )1)
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سکون او  ي،خوښ يه یو پلوه قران کریم مؤمن ته ووبکه ل
او  ېاو اخالقي ووزن ېښي نو له بل پلوه دټولینز اوام ووب
 اذهانو د ووښانولو او الوښونې دنده هم پر غاړه لري. اصالح، د

 
 ( دویشتمه ځانګړنه:۲۲)

 یید لوو ته بلنه ووکړ تونو کې دتوبد قران کریم په زیاتو سوو 
او په تیره بيا په عبادت کې توبید الوهیت ته لکه:  ېشو 

لکه څرنګه چې یې مونږ د  دعا،کومک او مرسته غوښتل،
 إِيَّاَك  :))سووت په پیل کې وینو الله جل جالله فرمايې فاتحی
((. الفاتح َوإِيَّاَك  نَْعب د     5ة: نَْستَِعني 
 او خاص له تانه مرسته او وخاص تالره عبادت کو مونږ ژباړه:

 کومک غواړو.
همدا ونګه د اخالص،فلق، او ناس سووتونو په اخر کې په 

برسیره دقران کریم په زیاتو  ېدد څرګنده توګه توبید ښکاوي،
ته لکه: د جن په سووت سووتونو کې د توبید په اړه ایاتونه ش

 فاََل  لِلَّهِ  الَْمَساِجدَ  َوأَنَّ  :))الله جل جالله فرمایې کې چې واغيل
 ۱۸أََبًدا((. الجن:  اللَّهِ  عَ مَ  تَْدع وا
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دالله  دالله جل جالله دعبادت لپاوه دي، ېژباړه:جوماتونه یواځ
 .ئرسه بل څوک رشیک مه وابولتعالی 

 
 دوویشتمه ځانګړنه: (۲۳)

دی چې  (رسچینه)رشیعت لومړنی مصدو يقران کریم داسالم
 نظام او قانون مرجع ګڼل کیږي. يداسالم

ترڅو انسانان  یلپاوه نازل شو  ېدپه محمد صيل الله علیه وسلم د
 له تیاوو څخه دایامن، ۍرشک،کفر او ناپوه ،زیايت، زوو دظلم،
 .اومساوات وڼا ته واوبيل عدل توبید،

 لِت ْخرِجَ  إِلَيَْك  أَنْزَلْنَاه   كِتَاب   )):دي ييلافرمالله جل جالله پدی اړه 
 الَْعِزيزِ  ِِصَاِط  إىَِل  َوبِِّهمْ  بِِإذْنِ  النُّووِ  إىَِل  الظُّل اَمِت  ِمنَ  النَّاَس 

  1إبراهيم: الَْحِميِد((. 

،ترڅو خلک د یلپاوه نازل کړ  ېژباړه:مونږ تاته دا کتاب دد
ته  ېو څخه وڼا ته، او دهغه ذات ال  له تووتم وب په بکم

 .ی دیشو  چې ځواکمن او ستايل واوبايس
څخه  ېدقران کریم نزول پیل شو نو دټولندکوم وخت نه چې 

 ټغر ټول شو او پر ځای يې دعلم، ۍاقاتف ظلم او بی ،ۍدناپوه
 .ېوات او اتحاد زوینې وړانګې وځلیدمسا عدل، ،ېپوه
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 ( څلووویشتمه ځانګړنه:۲۴)
او دهغه  ېاو ناڅرګنده شیانو څخه یادونه کړ قران کریم دپټو 

 ېچې دوبی پرته پر  ،یښو په اړه يې خرب ووکړ اتلونکو پیو 
 )):ه فرمايلېوي لکه څرنګه چې الله جل جالله علم او پوهه ن

ب َر((. القمر:  َوي َولُّونَ  الَْجْمع   َسي ْهزَم     45الدُّ

 ېاو ستاس وخووي ماتېکین( به )مرش هغه ډلهژباړه: زو دی چې 
 کړي. ېګانپه لوو به شا

او  هوخوړ  ماتېد غزا په ووځ  همدغه وه چې مرشکینو دبدو
 دل.ېدجنګ له میدانه وتښت

چې  ،ییانو په اړه خرب ووکړ همداونګه قران دډیرو پټو)غیبی( ش
 وووسته هرومرو ثابت او څرګند شوي معنی دا چې قران کریم

ښیګڼې یې په ځان کې  ېیو جامع او شامل کتاب دي چې ټول
 دي. ېوانغښت

 ( پنځوویشتمه ځانګړنه:۲۵)
قران کریم د تالوت دپیل په وخت )أعوذ بالله من الشیطان 

 فَاْستَِعذْ  الْق رْآنَ  قََرأْتَ  فَِإذَا :))الرجیم( ویل، الله جل جالله فرمایې
يْطَانِ  ِمنَ  ِباللَّهِ   ۹۸الرَِّجيِم((. النحل:  الشَّ
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ئ، نو په الله پووی له له چې ته په قران لوستلو پیل وکړ ژباړه: ک
 شیطان څخه پناه وغواړه. يوټل شو 

 
 ( شپږویشتمه ځانګړنه:۲۶)

وب  ، اللهيته غوږ نیول او چوپ کیدل واج  د قران کریم
وا الْق رْآن   ق ِرئَ  َوإِذَا :))دي العزت فرمایيل  َوأَنِْصت وا لَه   فَاْستَِمع 

وَن((. األعراف:  لََعلَّك مْ   ۲۰۴ت رَْبم 
، نو هغه يې قران لوستل کیږدپه وړان ېژباړه: کله چې ستاس

 .ئ ښایي پر تاسو وبم ويشئ او چوپ اوسواوو 
 ئغوږ ونیس ته هنو هغ يې قران لوستل کیږچې په تاسکله 

څو تر  ئې ش، اوهغه ته چوپ پاتۍنو يې پوهه شترڅو پر ایتو 
 .(1)، ښايي وب پر تاسو وبم وکړيئزده يې کړ 

 
 ویشتمه ځانګړنه:اوه ( ۲۷)

دمختلفو عامه  هر اړخیز او شامل کتاب دي،قران کریم 
لکه:  ېاړه تګالوه اختیاو کړ يې موضوعاتو په 

                                 
 .ګووه( تفسري الطربي و 1)
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د پټو  متثیل او وعظ، ویره، (وعدهلکو  هی)منعامر)غوښتنه(ن
انسان دبیا  دکایناتو په اړه پوهه، شیانو په اړه څرګندونې،

 کیدو اوبساب لپاوه دیوځای واټولیدو دالیل. يواژوند
موضوعاتو په اړه  ېمونږ په قران کریم کې ددغ تهچیر ه خو ک
 يووښانتیا(په ووست،  ر وکړو نو دبالغت او فصابت )ښکالفک

افق)یوځیوالی(او تو  به يې بیامومو،همداونګه دنظم،پړاو کې 
بد کې وینو،چې اخر یې له اوله رسه او  يووتوالی په ووست

والی لري،لوستونکی یې دستړتیا  اول يې له اخررسه یو شان
ایامن دسوچ اوفکر خاوند په کې شک نکوي،  ابساس نکوي،

 په لوو الوښوونه  ېالو  ېاو یقین پیاوړی کوي او دسم
والی په ې داړیکو اونږدکریم امله چې قران  ېدا لد خو کوي،
 ده. چی اول یې داخر لپاوه ویښتنويل یکې د ۍ پړاووووست

ندویه ر لنی نظم اوترتی  چې دبیالبیلو خپدقران کریم او 
رسه چاپیږی خو  ېټولنو او مختلفو چاپ خانو له لوو اوعلمی 

او موضوعات لري چې دا  ېنناګامع یوشان ایتونه،سووتونه، ېلد
دي چې دا دالله جل  یو مادی دلیل ان کریم په ویښتنويلدقر 

چې دهر  جوړشوي، ېاو دبرش په الس ند یجالله کتاب د
 ېاودهر ټولګ کوي، ېتونکی لپاوه مناس  معلومات وړاندلوس
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قران کریم دالهی  يبلک ،يفصلونو جال باب پرانیز  ه دپرلپيسلپاو 
وبی هغه ټولګه ده چې بکمت یې غوښتنه کړي او فطرت 

هیڅ نیمګړتیا او تناقض په کې نه لیدل  وته خلک وابليل،و 
چې ګویا  يرسه داسی ووتوالی لري ته به وای کیږي، او یو له بله
 .(1)دا یوه موضوع ده

نچوړ  هغه خالصه او"وایې: -وبمه الله-پدی اړه شیخ زوقانی 
په اخر کې وینو او  ې برخ ېچې مونږ یې دهر سووت او هر 

ه ټهرګ ،پلو اوویدو ته وابيلخ ېو ترپایه پو  ياوویدونک
 لکهده  ېداس په مختلفو ډولو خپله ګټه اخيل ېاخستونکی تر 

چې دبیالبیلو  يباغ کې قدم وه انسان په یو ښکيل چېڅرنګه 
ه ووتلو له ته پ ېبرخ ېنه بل ېرخب ېوو ونې لري چې له یو می

، یاهغه دستخوان چې له مختلفه مختلفه میوو خوند اخيل
ونګونو خپله  وچې وږی انسان یې له مختلفخوواکونو ډک وي 

 .(2)"اړتیا پووه کوي

                                 
د شيخ يارس أبمد  -ختالف والتناقض ف القران الكريمم اال موه –وګووه وساله ( 1)

 عيل الشاميل ليكنه.
 (.۱/80ګووه مناهل العرفان )( و 2)
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له چې ته یو اوږد منسجم ک"دکتوو محمد عبد الله دواز وایې:
بی  ېې معناګاني  چې  مخلوط، نو ناپوهه ګامن کو ئت لولسوو 

یوځای شوي.  تصادفی ېې شوي، له خلکو جدا ودانځایه واټول
جوړښت د  ۍودان يې پیاوړ نو د د ئخو کله چې ته سوچ وکړ 

هر اصل یې کلی مقاصدو پر اصولو او اساس شوي وي، چې 
ې ته نه بل ېې برخچې ته يې له یو  ياو فصلونه لر  ېجال برخ

 خونییوې  لکه سړی چې په یوه ودانی کې له  يانتقالیږ ېداس
ي، په ي و ئن شو ي، چې په یو وخت ډیزاې ته انتقالیږنه بل

، يه ابساسیږن يګډوډ ې یې د هیڅ يشبرابرولو او تقسیمولو ک
 کې پووه یووايل لکه څرنګه چې ته د یو وابد جنس په اجزاءو

 .يوین
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لوو ووان  ېخوا په ټوله کې سووت په یو ټاکلهر څه وو  ېلد
کوي، لکه  ېپه ګډه رسه یو ځانګړی هدف وړاند وي، او

ي، د یو ګډ ی شکل اختیاوو ې تندیو څرنګه چې د ا نسان بدن 
ي رسه ي کو ه همکاو کولو کی له یو بل رس  ېهدف په وړاند

 .(1)جدا وي هفیی وظې نه چې بدن دهر غړ لد
 
 

 پای
                                                                             ساپی اندیال 

د امام بخاوی پوهنتون پیښوو                                                 
 م۲۰/06/2007

 
 
 
 
 

                                 
 (.۱۵۵وګووه النباء العظیم )مخ ( 1)
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