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د افغـــــانستان اســــالمي امـــارت                                    

د ارشــــاد، حج او اوقــــافو وزارت                              

 د مساجدو د ارشاد او انسجام ریاست                                             

                   

 د جمعې ورځې د خطابت موضوع او                                                                     

 رکز او والياتوليکلی تقرير او بيان چې د هيواد دم                                                           

 ټولو خطيبانو ته په دواړو ميل ژبو )پښتو او دري( کې ليږل کيږي.                                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 هـ، ش1۴۰1/ جدي/1۴د هـ، ق موافق  1۴۴۴/رجب املرجب/ 12

 درناوید قرآن کریم فضيلت، عظمت او 

كْرَ  نَزَّْلَنا نَْحن   إِنَّا} التنزيل محكم يف القائل سبحانه منزل الفرقان الحمید،أحمده ،املتقني ويل الحمدلله  {َلَحاِفظ ونَ  لَه   اَوإِنَّ الذِّ

 ناوحبيب نبينا أن وخذله، وأشهد هزمه إال للدين عدو من وما قصمه إال جبار من ما له الرشيك وحده الله إال إله ال أن وأشهد

 :، أمابعدكثريا   تسليم   وسلم الدين يوم إىل نهجه عىل سار ومن وصحبه آله وعىل عليه الله صىل ورسوله الله عبد محمدا  

 وقدیمآن کتاب زنده قرآن حکیم             حکمت او الیزال است 

 نسخه ارسار تکوین حیات            بی ثبات از قوتش گیرد ثبات

 حرف اورا ریب نی تبدیل نی          آیه اش رشمنده تأویل نی

 عالمه اقبال الهورینوع انسان را پیام آخرین                  حامل او رحمت للعاملین                                                  

قرآن کریم هغه عظيم مقدس کتاب دی کوم چې الله تبارک وتعالی په خپل آخري پیغمرب امام املرسلین سید االلین واالخرین 

محمدرسول الله باندې نازل کړی دی. ددې کتاب د عظمت او اهميت لپاره داخربه هم کايف ده چې دا دخالق کائنات هغه فصيح 

ژوند  دپورې راتلونکو انسانانو لپاره هدایت او  ان څخه پاک دی او دقيامتو نقصچې د هرقسم عیب ا او بلیغ کالم دی کوم

 جامع قانون دی چې تراوسه پورې نه چا ددې مقابله کړی او نه به يې ترقیامته پورې وکړي.

لت کوي د قرآن کريم د عظمت بیانولو څخه انسان عاجز دی؛ مګر هغه عظمتونه چې د قرآن کریم  رصیح آیتونه ورباندې دال

 ځينې يې په الندې ډول دي:  

رالیږل شوی دی. د قرآن کریم څخه مخکې کتابونه به د  ټولو انسانانو د هدایت لپاره قرآن کریم د الله جل جالله کتاب او د -1

خاص قوم او محدود وخت لپاره رالیږل کیدل؛ مګر قرآن کریم د ټولې نړۍ برشیت ته د وحی د لومړۍ ورځې څخه ترقیامت 

ْرَقانَ  نَزََّل  الَِّذي تََبارَكَ }پورې راستول شوی دی.الله تعالی فرمایيل دي:   (1)رقان:الف {نَِذير ا لِلَْعاَلِمنيَ  ك ونَ ِليَ  َعْبِدهِ  َعىَل  الْف 

 ه خپل بنده يې فرقان ) قرآن( نازل کړی دی، ددې لپاره چې دی دخلکو لپاره ویروونکی يش.پډیر برکتناک دی هغه ذات چې  -ترجمه:

معجز کتاب دی.الله تعالی د انسانانو او پیريانو ته د چيلنج په طور رسه وویل چې د يو سورت په اندازه قرآن  قرآن کریم سرت -2

 اعجاز ا دد قرآن کريم به کريم له ځانه جوړ کړئ؛ ولی د مکې مکرمې فصيح او بلیغ خلک ور څخه عاجزه شو او ترقيامت پورې 
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رْآنِ  َهَذا ِِبِْثلِ  يَأْت واْ  أَن َعىَل  َوالِْجن   اإلِنس   ْجَتَمَعِت ا لَِّئِ  ق ل}جاري وي. الله تعالی فرمايي:  ه مْ  انَ كَ  َولَوْ  ِِبِْثلِهِ  يَأْت ونَ  الَ  اْلق   بَْعض 

 (88)االرساء:{ ظَِهري ا لَِبْعض  

ته ووایه خامخا که انســـانان او پیريان په دې خربه رسه جمع يش چې ددې قرآن مثل راوړي )نو( دده په مثل به رانه  -ترجمه:

 يش اګر که دوی ځینې دځینو نورو مالتړي) هم( وي.يڅ هوړی 

ول ونَ  أَمْ }په يو بل مبارک آیت کې راځي: ورَ    َفأْت واْ  ق ْل  اْفرَتَاه   يَق  ثْلِهِ  ِبســ  َتطَْعت م َمنِ  واْ َواْدع   مِّ اِدِقني ك نت مْ  إِن الله د ونِ  مِّن اســْ  {.صــَ

 (38)یونس: 

آیه دوی وایې چې ده دا له ځانه جوړ کړی دی. ته ) دوی ته( ووایه نو تاسو يو وړوکی سورت دده په مثل راوړئ او له  -ترجمه:

 .ريښتيني يیالله نه پرته چې څوک کولی شی راوبلئ که چريې تاسو 

رْآَن َعىَل چريې قرآن کریم په غر باندې نازل شـــوی وی دالله تعالی له ويرې څخه به ټوټه شـــوی وو.}که  -3  ﴿لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الْق 

ْن َخْشَيِة الله ا مِّ ع  َتَصدِّ ا م    (21){ الحرش:َجَبل  لََّرأَيَْته  َخاِشع 

به خامخا هغه ) غر( لیدلی وای چې ويریدونکی او دالله له که مونږ دا قرآن په يو غره باندې نازل کړی وی ) نو( تا -ترجمه:

 ویری نه ټوټې ټوټې کیدونکی به وی.

که چريې دا قرآن کریم د غر په څیر په ســــخت شــــی باندې نازل شــــوی وای نو حتم هغه به د قرآن کریم د عظمت له امله 

 ؤ.به چاودلی او ویریدلی  

سمې الرې ته خلک رابويل. }ِ -۴ الَِحاِت أَنَّ  نَّ قرآن کریم  صَّ ْؤِمِننَي الَِّذيَن يَْعَمل وَن ال رشِّ  الْم  رْآَن ِيْهِدي لِلَِّتي ِهَي أَْقَوم  َوي َب َهَذا الْق 

 (9){االرساء: وأَنَّ الَِّذيَن الَ ي ْؤِمن وَن ِباآلِخرَِ  أَْعَتْدنَا لَه ْم َعَذاب ا أَلِيم   .لَه ْم أَْجر ا كَِبري ا 

بیشــــکه دا قرآن هغې ) الرې( ته هــــودنه کوي چې ترټولو برابره نيغه ده او هغو مؤمنانو ته زیری ورکوي چې نیک  - ترجمه:

 عملونه کوي ددې چې يقینا ددوی لپاره ډیر لوی اجر دی.

وحا   إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا قرآن کریم روح او روهــــنايې ده.} َوَكَذِلكَ  -5  ن ورا   َجَعلَْناه   َولَِكنْ  اْْلمِيَان   َوال الِْكَتاب   َما يَتْدرِ  ك ْنَت  َما أَْمرِنَا ِمنْ  ر 

{ الشوری:  رِصَاط   إىَِل  لََتْهِدي َوإِنَّكَ  ِعَباِدنَا ِمنْ  نََشاء   َمنْ  ِبهِ  نَْهِدي ْسَتِقيم   ( 52)م 

او همداسې مونږ په امر رسه تاته د روح )قرآن( وحی راولیږله ته نه پوهیدلی چې کتاب څه شی دی او نه )پوهیدی  -ترجمه:

چې( ایمن ) څه شی دی( او لیکن مونږ دغه )کتاب( رڼا ګرځولی دی چې په ده رسه مونږ په خپلو بندګانو کې چې چاته 

 ونه کوی.بیشکه یقيناته نيغې الرې ښو وغواړو هدایت ورکوو او 

بِّكُْم َوِشَفاٌء لََِّم ِِف ا -6 ْوِعظٌَة مِّن رَّ ُدوِر َوُهًدىقرآن کریم شفاء ده، پند دی او رحمت دی.}يَا أَيَُّها النَّاُس َقْد َجاءتْكُم مَّ  لصُّ

لُْمْؤِمِنني{  (57يونس: ) َوَرْحَمٌة ل ِّ
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ــو ته د خپل رب له جانبه نصــیحت راغلی -ترجمه: ــونه( دي دهغو لپاره  ای خلکو! یقینا تاس ــينو کې چې څه )مرض دی او په س

 سرته شفاء ده او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت دی.

 ْلِت الصـــَّ  بْنِ  َخاِرَجةَ  قرآن کريم د ټولو ظاهري او باطني او روحي مرضـــونو لپاره شـــفاء ده. په يو حدیک رشيا کې راځي:)َعنْ 

هِ  َعنْ  التَِّميِمىِّ  ولِ  ِعنْدِ  ِمنْ  أَْقَبلَْنا َقاَل  َعمِّ س  سلم عليه الله صىل- اللَّهِ  َر  ِمنْ  ِجْئت مْ  أَنَّك مْ  نَاأ نِْبئْ  إِنَّا َفَقال وا الَْعرَِب  ِمنَ  َحى   َعىَل  َفأَتَْيَنا -و

لِ  َهَذا ِعْندِ  ي ودِ  ِف  اَمْعت وه   ِعْنَدَنا َفإِنَّ  ر ْقَية   أَوْ  َدَواء   ِمنْ  ِعْنَدك مْ  َفَهْل  ِبَخرْي   الرَّج  َنا َقاَل  الْق  لْ ي ودِ  ِف  ِِبَْعت وه   َفَجاء وا َقاَل . نََعمْ  َفق   - الْق 

  َفَقَرأْت   - َقاَل 

ِشيَّة   غ ْدَو    أَيَّام   ثَ الَثَةَ  الِْكَتاِب  َفاتَِحةَ  َعلَْيهِ  ل   ث مَّ  ب زَاِقى أَْجَمع   َختَْمت َها ك لََّم  َوَع َا أَتْف  ِشطَ  َفكَأََّنَّ ْعال  َفأَْعطَْوِن  َقاَل  ِعَقال   ِمنْ  ن  لْت   ج   َفق 

وَل  أَْسأََل  َحتَّى الَ ( ِبر ْقَيةِ  أَكَلَْت  لََقدْ  بَاِطل   ِبر ْقَيةِ  أَكََل  َمنْ  َفلََعْمرِى ك ْل  َفَقاَل: -وسلم عليه الله صىل- اللَّهِ  َرس   داود أىب نسن .َحق 

بیرته  نه موسل عليه الله صىل الله رسول د ږمون ېچ وايي ترهدا  دده ، کوي نقل تیروا نهتره  خپل د الصلت بن خارجه حرضت

 معلومه هدا خرب راکړی شوی) یعنی مونږ ت ته ږمون :وويل ته ږمون یهغو  وشو، ېباند لهیقب وهی په عربو د دلیریت ږزمون نوراتلو 

 ده(  یشو 

  هپ ید ېليون يو رسه ږمون د کهځ ؟ شــــته َدم يا َدوا هڅ رسه تاســــو د آيا ،ید ړېراو  ريخ نه الســــالم عليه نبي د تاســــو ېچ

 ون ، (شــته عالج ېدد رسه ږمونهو! ):  وويل ورته ږمون (وي ههــ به يرهډ نو يش او عالج ېهغ د که ی)د ېشــو  لړ ت رونوځیزن

ــت ېليون دغه ته ږمون یهغو  ــو  لړ ت ريونوځزن په ېچ راوس ــلت بن خارجه حرضــت د  ؤ ېش (  3)  ېدر  ما ېچ وايي تره دا الص

 فاتحه سور  ېچ ېم به کله ،( دمولو ېم فاتحه سور  په یعنی)  لوستله فاتحه سور  امهما او سهر ېباند ليوين ېد په ځېور 

له په نو هړ ک ختمه  دا ایوگ شــو ړجو  ېداســ دا رسه َدم ېد په ،یهل و پوک ېم به وينیل ېد په او ړیک جمعه ړېال  ېم به ېک خ 

 زه:  لیوو  ورته ما ، هړ راک (شکرانه ، أجرت)  بدله ېدد له ما خلقو هغه بيا( .  شو روغ مکمل یعنی)  ید ېپرانيست نه يړ پ د چا

 نبي د ما) ،مړ وك تنههــوپ متعلق ېدد نه وســلم عليه الله صــىل الله رســول د زه ېچ ېپور  وڅ تر اخلم نه دا ېپور  وخته هغه تر

سالم عليه سول ،( هړ وک تنههپو متعلق ېدد نه ال سلم  الله ر  لك  ):  فرمايلو  ماته ېک جواب په ېتنهپو د زماصلی الله علیه و

 رسه لواچو  دم ناجائزه په ېچ چا ید هغه بد رډی ، الله په قســــم ، خوره او دا ق(حَ  ِبر ْقَيةِ  أَكَلَْت  لََقدْ  َباِطل   ِبر ْقَيةِ  أََكَل  َمنْ  َفلََعْمِري

 ېدد او ید جائز دا نو)  هړ خواو  تا رسه برکت په دم هغه د او ید یاچول دم رسه حقه په خو تا او ، هړ خوا ېو  او لګټ و هڅ

 ( . ید حیصح خوراک

 را خط وي ته عنه الله ريض عمر حرضــت"  قيصــ"  روم د ېچ ړیک نقل را واقعه يوه ېک ریکب ریتفســ په الله رحمه رازي امام

 یڅه هپ او وي درد شـــهیهم ېباند رس په زما يب صـــداعا الیســـکن فابعک يل دواء ( إِنَّ ): وو ليکيل صـــیق ېک ېهغ په ، یږهول

ــ نه رسه عالج ــو ، يږکي هه ه يې و  ورته اونو حرضــت عمر  ريض الله عنه يوه خولو ورولیږله ) . ئیږول را دوايي هڅ ماته تاس

 را نه رس د یې به کله ېچ خو ، شو ختم ېي به درد رس د نو ودهښکي رس په خولو دا قیص به چې کله(  هو ک رس په دا ېچ ويل

 ولوک رس په ېدد ېچ خولو کې څه کمل دی؟ ېد په ېچ)  شو حريان يرډ ېد شو، پيدا را دوباره ېي به درد رس د نو هړ ک ېلر 

ـــپ خولودا ېچ ده ، (يیږختم درد رس د رسه مِ بِ "  ېباند ېهغ په ، وړ ک پيدا ېک په ېي کاغذ يو نو کته وه يې او لهړ وس ـــْ  اللَّهِ  س

 ؤ. ليكيل“  الرَِّحْيمِ  الرَّْحٰمنِ 
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باطل څخه مصــــئون دی.} -7 َتاٌب َعِزيزقرآن کریم د  ه  لَِك نَّ ْن َحِكيم   .َوإِ يٌل مِّ ِفِه تَنِز ْيِه َوالَ ِمْن َخلْ َيَد ِطل  ِمن بنَْيِ  َبا يِه الْ َيأْتِ الَ 

قوی کتاب دی باطل ده ته نه دده له مخې نه راتالی يش او نه  ترجمه: یقینا دغه ) قرآن( خامخا ډیر (۴2)فصــــلت: . {َحِميد

 دده د شا نه دا ډیر د رحمت واال هه ستایل شوی )الله( له جانبه رالیږل شوی دی.

د قرآن کریم د تحریا او تبدیل څخه محفوظ دی.د قرآن کریم له نزول څخه تر نن وخت پوری د هر ډول تحریا څخه  - 8

ځکه د قرآن کریم حفاظت الله محفوظ دی. دالله تعالی له لوری چې نور کوم کتابونه نازل شـــوي دي هغو دا عظمت نه درلود، 

ستی دی، سدنورو کتابونو حفا تعالی په خپله ذمه اخي صاراوو علموو ته  شوی ؤظت د یهودو علموو او د ن خلکو له د  ېچ پارل 

 (9){ الحجر:إِنَّا نَْحن  نَزَّلْنَا الذِّكَْر َوإِنَّا لَه  لََحاِفظ ونخوا په کي تحریفونه رامنځ ته شوي دي.الله تعالی فرماييل دي:}

 بیشکه همدا مونږ په خپله ذکر نازل کړی دی او بیشکه مونږ دده خامخا ساتونکي يو. -ترجمه:

د تورات حفاظت احبارو دیهودو علموو ته ســــپارل شــــوی ؤ چې هغوی دا مســــؤولیت پوره نکړ؛ ددې امله تورات کې دومره 

 وی دی.نازل شعلیه السالم موسی السوهنه ، تحریا، تغیر او تبدیل وشو چې سړی نيش ویلی چې دا هغه تورات دی چې په 

ــىّل  النبي أن عكرمة، عن ــلّم عليه الله ص ــانِ  ِبالَْعْدلِ  يَأْم ر   اللَّهَ  إِنَّ  املغري  بن الوليد عىل قرأ وس  َويَْنهى ق ْرىبالْ  ِذي َوإِيتاءِ  َواإْلِْحس

نْكَرِ  الَْفْحشــــاءِ  َعنِ  ، أعد أخي ابن يا: له فقال. اآلية آخر إىل َوالْم   إنو  لحالو ، له إن أخي ابن يا والله: »فقال عليه، فأعاد عيلَّ

  السمرقندي تفسري . «البرش بقول هذا وما ملغدق، أسفله وإن ملثمر، أعاله وإن لطالو ، عليه

 نَّ ِإ  الله عنه څخه روایت دی چې يوه ور  نبي علیه السالم په ولید بن مغیره باندې دا آیتونه ولوستل: )د عکرمه ريض -ترجمه:

ر   اللَّهَ  ْنكَرِ  الَْفْحشاءِ  َعنِ  َويَْنهى الْق ْرىب ِذي َوإِيتاءِ  َواإْلِْحسانِ  ِبالَْعْدلِ  يَأْم   ( ولید بن مغیره وویل:اآلية آخر إىل َوالْم 

سالم بیا دا آیتونه تکرار کړل. بیا ولید بن مغیره وویل: ای وراره  قسم په   لله چې په اای وراره بیا يې راته ووايه، پیغمربعلیه ال

دې کې  ډیر خوږوالی پروت دی، په دې کې ډیر هایست او رونق پروت دی،  لوړوايل میوه لرونکی دی او هکته والی کې يې 

 ډیر ژور والی پروت دی او نه دی دا د انسان وینا.

َن الله ن وٌر َوِكَتاٌب َقْد .}قرآن کریم واضــحه او هــکاره کتاب دی چې خلک د جهل له تیارو څخه روهــنايې ته را با   -9  َجاءك م مِّ

ِبني ِن الظ ل َمِت إىَِل الن وِر ِبإِْذنِِه َويَ  .م  ه م مِّ الَِم َوي ْخرِج  ب َل السَّ ْسَتِقيميَْهِدي ِبِه الله َمِن اتََّبَع رِْضَوانَه  س   (16-15)ملائد : ا {ْهِديِهْم إىَِل رِصَاط  م 

سو ته دالله له جا -ترجمه: شکه تا سالمتو دالرو هدایت کوي هغه چاته بی هانه کتاب راغلی دی چې په ده رسه د نبه رڼا او رو

 چې د هغه )الله( د رضا تابع وي او هغه په خپل حکم رسه دوی لره له تیارو نه رڼا ته راوبا  او دوی ته د نيغې الرې هدایت کوي.

ْن َحِكيم  َخِبريالَر ِكَتاٌب أ ْحِكَمْت آيَ د قرآن کریم آیتونه محکم دي:} -1۰ لَْت ِمن لَّد   (1)هود:  {ات ه  ث مَّ ف صِّ

ل يپوره خربدار ذات له خوا نه په تفصــيتونه يې محکم کړی شــوي دي بیا د هــه حکمت واال الر )دا( کتاب دی چې آ   -ترجمه:

 رسه بيان شوي دي.

ِجيد دی:} پروتقرآن کريم  هغه سپيڅلې کتاب دی چې په لوح محفوظ کې  -11 َو ق رْآٌن مَّ ْحف وظ .بَْل ه   (22-21)الربوج: {يِف لَْوح  مَّ

 بلکې دغه د لوی قدر واال قرآن دی په لوح محفوظ کې دی. -ترجمه:

وَ  . َوَما َفْصٌل  لََقْوٌل  قرآن کریم د حق او باطل ترمنځ فیصله کوونکی کتاب دی.}إِنَّه   -12  (1۴) ِبالَْهزِْل{ الطارق: ه 

 بیشکه دا ) قرآن( یقینا ) دحق او باطل( بيلونکي وینا ده او داهيڅکله عبک ) او ټوکو( خربه نه ده  -ترجمه:
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قرآن کریم ته په نورو کالمونو باندې فضــيلت حاصــل دی. حدیک قد  دی نبي عليه الســالم فرمايي چې الله جل جالله -13

 الدارمي َخلِْقِه( سنن الرتمذی، سنن َعىَل  اللَّهِ  كََفْضلِ  َخلِْقِه، كَاَلمِ  َعىَل  اللَّهِ  كَاَلمِ  فرماييل دي.)َفْضل  

 دالله د کالم فضيلت په نورو کالمونو باندې داسې دی لکه دالله فضيلت چې په خپلو مخلوقاتو دی. -ترجمه:

 .دلیحاصل سعادت جهانو وړ دوا د وجه په میتعظ د الله بسم د -1۴ 

ـــري په الله رحمه رازي امام   کاغذ وي ېي ېک الره په نو ، و روان ېد:  ېچ ړیک نقل را واقعه رح الحايف برشـــ د ېک كبري تفس

مِ  ېباند ېهغ په ېچ ومونده  ېي کومشــ په ، ړک یې صــفا ، ړک پورته را کاغذ هغه ده ، ؤشــوی  ېليكل الرَِّحيمِ  الرَّْحٰمنِ  اللهِ  ِبســْ

َمن ا طَيِّْبَت  ِبرشــ    يَا):  وايي ېويونک يو ورته ېک خوب په ، دهیول خوب ېي ېشــپ د  . ړک رېت ېي بيا او ړک معطر  ن طَيِّب   َنْحن  فَ  إِســْ

ْسَمكَ  نَْيا يِف  إِ  تاته او. )  وړ ک اوچت نوم ستا ېک آخرت او دنيا په به ږمون نو، ړوک میتعظ نوم د ږزمون تا!  برشه اي. َواآْلِخرَ ِ  الد 

 ( . وړ درک عزت به

مِ  ېچ دهیول کس يو عنه الله ريض عيل حرضـــت   او صـــفا ههـــ دا  : فرمايلو  ېی ورته نو ، ليکله ېي الرَِّحيمِ  الرَّْحٰمنِ  اللهِ  ِبســـْ

 .  لووبښ هغه تعاىل الله نو ليکله خوشخطه دا يړ س وی کهځ ، ليکه خوشخطه

 د شاه عبدالعزیز رحمه الله او د عيسايې واقعه: 

 ېچ ییوا تاســو!  مســلمنانو اي: وړ وک ېين اعال  او یراغ یســائیع وی ېک چوک په دهيل د ېک هندوســتان متحده په وخت وی

شئ ، ید حقه په قرآن ږزمون سو ، ید ړېراو  انجيل خپل دپاره ېمقابل د ما نن را  اور ېد هب کتابونه هړ دوا ، ړیراو  قرآن خپل تا

 .  وي ناحقه په به هغه سوزيده وکتاب چي  چا د او وي حقه په به هغه دهیسوز نه او کتاب چا د که ، واچوو ته

 منانومســـل د ېباند هډمن په کس يو ،دي ړوال  حريان مســـلمنان ، کوي اعالنونه دا بار بار او ، ید ړوال  ېک چوک په عيســـاي

!  بصـــاح شـــاه:  وويل ورته کس ېد کوله، مطالعه ېک خانه کتب خپله په هغه ،یورغ ته"  الله رحمه العزيز عبد شـــاه"  عامل

 .شوي رګی ېک امتحان لوي رډی په مسلمنان

 منانومسل بار بار او ید ړوال  عيساي يو ېک چوک په دهيل د: وويل ورته ده ؟ ید چل هڅ ېچ هړ وک تنههپو ورنه صاحب شاه 

 لیانج خپل هم ما ، ړیراو  قرآن خپل تاســــو نو ،ید حقه په قرآن ږزمون ېچ ییوا تاســــو!  مســــلمنانو اي:  کوي اعالن دا ته

 رخطاءوا وويل ورته صاحب شاه.  وي حقه په به هغه دهیسوز نه و کتاب کوم که ، اچووو  ور ته اور ېد به کتابونه هړ دوا ، ړیراو 

 نهور  ده ،ید ړوال  عيساي ، ورسيده را ته چوک دهيل د ېچ کله شو، راروان صاحب شاه. ده نه خربه هټغ دومره دا ، مه هیږ ک

 ما او ،یړ راو  دیمج قرآن"  کتاب خپل تاســو م،ی ېراغل ته ېمقابل زه:  لیوو ورته هغه ده؟ خربه هڅ!  عيســایی : هړ وک تنههــپو

سو که ، ووځوغور  اورته ېد به کتابونه هړ دوا ، ید ړېراو "  انجيل"  کتاب خپل هم سو نو دهیسوز او کتاب ستا  ناحقه هپ به تا

 دایل: يې وو ورته ، شو پوهه ېباند که دهو په دده خو صاحب شاه . يو ناحقه په به ږمون نو دهیوسوز کتاب ږزمون که او ، یی

  رسه ېينس د کتاب خپل به زه او یسیون رسه ېسين د کتاب خپل به ته ، ده اديب يب ولځغور  کتاب ده، نه خربه هټغ دومره
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. می ناحقه په به زه نو دمیســــوز و زه که او ، یی ناحقه په به ته نو یدیوســــوز ته که ، وځننو  ته اور ېد به هړ دوا او ســــمیون

 را خلقو .هړ ک هډمن ېي نه چوک د او وويل ېي دا.  یکول نشــم خوزه مقابله ېداســ:  ويل ه یېو  نو دهیواور خربه دا ېچ عيســاي

 هڅ ېپور  کتاب خپل په ما مړ غوا معايف زه:  لیوو ورته . عيســــايې  یکو  مقابله خامخا به اوس ېچ:  لیویی و  ورته ، ونيوه

 ېی دا ، یکول نشــم مقابله دا زه لهذا ، یلښــم ده نه ېم جســم په او ســوزوي، نه اورا د ېچ مښــلې ده(  دوايي)  مســاله ېداســ

 .دهیتخت و ړال  او هړ ک هډمن ېي نه چوک د ل،یوو

دا هــــکاره خربه چې د کالم عظمت د متکلم نه معلومیږي ، متکلم چې د کومې درجې وي دده کالم به هم په همغه درجه وي. 

کې مشهور متل دی چې ) قدر الشهاد  بقدر الشهود( که شاهدان ريښتوين وی شهادت به يې ريښتونی وي او که په عريب 

 شاهدان کمزوري وی، ددوی شهادت به يې هم کمزوری وي.

د قرآن کریم ســــل نومونه دي چې دا د دې کتاب په عظمت داللت کوي. امام فیروزآبادي وايې: د يو يش زيات نومونه د هغه 

 رشف او کمل داللت کوي.]بصائر ذوی التمییز[په 

 د قرآن کریم فضیلت او عظمت په آحادیثو کې :

 ذکر شوی دی. د قرآن کریم فضيلت او عظمت په آحادیثو کي

هم عبادت دی، بل ته يې اورول هم عبادت دی، يې اوریدل  قرآن داســــې عظیم کتاب دی چې ورته کتل هم عبادت دی ،-1

ته يې هــــودل هم عبادت دی، ددې تالوت هم عبادت دی، ددې حفل کول هم  ددې په خپله زده کول هم عبادت دی، بل 

 عبادت دی ، په دې ځان پوهه کول هم عبادت دی او په دې باندې عمل کول هم عبادت دی. 

ود   بْن اللهِ  عن َعْبد ع  ول   َقاَل : يَق ول   َعْنه   لَّه  ال َريِضَ  َمســْ ىلَّ  اللهِ  َرســ  لَّمَ  َعلَْيهِ  الله   صــَ َنةٌ  ِبهِ  َفلَه   اللهِ  ِكَتاِب  ِمنْ  َحرْف ا َقَرأَ  َمنْ  :َوســَ  َحســَ

َْمِذي َرَواه  ).َحرْفٌ  َوِميمٌ  َحرْفٌ  َواَلمٌ  َحرْفٌ  أَلِاٌ  َولَِكنْ  َحرْفٌ  امل: أَق ول   أَْمَثالَِها؛اَل  ِبَعرْشِ  َوالَْحَسنَة    الرتِّ

د عبدالله بن مســـعود رضـــی الله عنه څخه روایت دی چې رســـول الله صـــلی الله علیه وســـلم  په يو حدیک رشيا کې راځي:

يوه نيکي ده او يوه نیکي په لس چنده ده . زه دا نه پاره د هغه لفرمایيل دي: چاچې ولوســــتلو د قرآن کریم يو حرف هغه لره 

 الا يو حرف دی، الم بل حرف دی او میم بل حرف دی. وایم چې آمل يو حرف دی؛ بلکې

ترجمه: زما د امت بهرته عبادت د قرآن  الشــهاب القرآن(. مســند قراء  أمتي عباد  په حدیک رشيا رشیا کې راځي:)أفضــل

 کریم تالوت دی.

د ژوند په هره برخه کې قرآن کریم د ژوند دهرې برخې لپاره جامع قانون دی او ددې قانون تقاضــــا داده چې ددې احکام  -2

ِمْعت   َقدْ  إيِنِّ  َعيِل  أنه قال: أََما عميل يش. د حرضــت عيل کرم الله وجهه څخه روایت دی.)َعنْ  ــَ وَل  س ــ  ىلَّ  اللَّهِ  َرس  هِ َعَليْ  اللَّه   صــَ

لْت  . ِفْتَنةٌ  َسَتك ون   إِنََّها أاََل  :يَق ول   َوَسلَّمَ  وَل  يَا ِمْنَها املَْخَرج   َما: َفق  ْكم   بَْعَدك ْم، َما َوَخرَب   َقْبلَك مْ  َما نََبأ   ِفيهِ  اللَّهِ  ِكَتاب  : َقاَل  اللَِّه؟ َرس   َوح 

وَ  بَْيَنك ْم، َما ، َقَصَمه   َجبَّار   ِمنْ  تَرَكَه   َمنْ  ِبالَهْزِل، لَْيَس  الَفْصل   َوه  ، أََضلَّه   َغرْيِهِ  يِف  اله َدى ابَْتَغى َوَمنْ  اللَّه  وَ وَ  اللَّه  ، للَّهِ ا َحْبل   ه    املَِتني 
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وَ  ، الذِّكْر   َوه  وَ  الَحِكيم  َاط   َوه  ، الصِّ وَ  امل ْسَتِقيم  ، ِبهِ  تَلَْتِبس   َواَل  اْلَْهَواء ، ِبهِ  تَِزيغ   اَل  الَِّذي ه   يَْخلَق   َواَل  لََمء ،الع   ِمْنه   يَْشَبع   َواَل  اْلَلِْسنَة 

، تَنَْقضـــِ  َواَل  الرَّدِّ، كَْْثَ ِ  َعىَل  وَ  َعَجائِب ه  ِمَعْته   إِذْ  الِجن   تَْنَتهِ  لَمْ  الَِّذي ه  ِمْعَنا إِنَّا: }َقال وا َحتَّى ســـَ دِ  إىَِل  يَْهِدي َعَجب ا ق رْآن ا ســـَ شـــْ { الر 

(  رِصَاط   إىَِل  َهَدى إِلَْيهِ  َدَعا َوَمنْ  َعَدَل، ِبهِ  َحكَمَ  َوَمنْ  أ ِجَر، ِبهِ  َعِمَل  َوَمنْ  َصَدَق، ِبهِ  َقاَل  َمنْ [ 2: الجن] ْستَِقيم   يالدارم الرتمذي، سنن سننم 

 ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوريديل دي چې فرمایل يې: خربدار! بیشکه فتنه واقع کیدونکې ده.  -ترجمه:

ورته وویل: د دغې فتنې څخه خالصــون څنګه ترالســه کيږي؟ هغه وفرمایل: د الله تعالی په کتاب باندې په عمل کولو رسه  ما

سو په منځ کې ) دحالل او حرام وغیره(  ستا سته خربونه او  سو څخه ورو ستا ښي دي او  سو وړاندې پي چې په هغه کې تر تا

نو هغه به  ،متکرب چې قرآن پريښود نکی قول دی او هغه ټوکې نه دي. کومپریکړه کوو  په منځ کېحکم دی او ) حق او باطل( 

الله به هغه ګمراه کړي ، قرآن کریم دالله تعال  څخه پرته په بل يش کې هدایت ولټولوالله هالک کړي او چاچې د قرآن کریم 

داسې سیده الر ده چې په هغه کې  ټینګه او سیده رسو ده ، قرآن کریم دحکمت څخه ډک ذکر او بيان دی او قرآن کریم يوه

کوږوالی نشــــته او ددی په پیروي رسه په خواهشــــاتو کې کوږوالی نه پیښــــيږي او د قرآن کریم په ژبه کې د يوې بلې ژبې 

اقتباس نشته، ددی فصاحت هيڅ کالم نيش رسیدلی او علمء ددې په ویل نه مړیږي او قرآن په ) تل ویلو( رسه نه زړیږي او 

نه ختمیږي او قرآن کریم يو داسې کالم دی چې کله پیريانو واورید نو د يوې ملحې ددریدو څخه پرته يې وویل: ددی عجائب 

مونږ عجيب او غریب قرآن واوریده چې د هدایت الره هـــی له دې کبله مونږ ایمن راوړ او چاچې د قرآن رسه ســـم وویل؛ نو 

واب ورکړ يش اوچاچې ددې رسه سمه پریکړه وکړه هغه انصاف وکړ او ريښتیا يې وویل اوچاچې عمل پری وکړ نو هغه ته به ث

 چاچې د قرآن په لور خلک راوبلل هغه ته سیده الر وهودل شوه. 

 اللَّه   يِضَ رَ  ع َمرَ  لَِقيَ  الَْحارِِث  َعْبدِ  بْنَ  َناِفعَ  أنّ } په قرآن کریم رسه الله تعالی عزت ورکوي . په يو حدیک رشیا کې راځي: وَ  -3

ْسَفانَ  َعْنه م ْسَتْعِمل ه   َعْنه   اللَّه   ريَِضَ  ع َمر   وَكَانَ  ِبع  ْسَتْعَملَْت  َمنْ : َفَقاَل  َمكَّةَ  َعىَل  يَ  َوَمنِ : َقاَل  .أَبَْزى ابْنَ : الَْواِدي؟ َفَقاَل  أَْهلِ  َعىَل  ا

َتْخلَْفَت : َقاَل  .َمَوالِيَنا ِمنْ  َمْوىل   أَبَْزى؟ َقاَل  ابْن    َقاَل  {ِبالَْفرَائِِض  َعالِمٌ  َوإِنَّه   َوَجلَّ  َعزَّ  اللهِ  لِِكَتاِب  َقارِئٌ  إِنَّه  :َقاَل  !َمْوىل   َعلَْيِهمْ  َفاســــْ

ا الِْكتَاِب  ِبَهَذا يَرَْفع   اللهَ  إِنَّ :  َقاَل  َقدْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  الله   َصىلَّ  نَِبيَّك مْ  إِنَّ  أََما: َعْنه   اللَّه   َريِضَ  ع َمر ْسلِم َوابْن   َرَواه  .آَخِريْن( ِبهِ  َويََضع   أَْقَوام   .َماَجه م 

حرضت نافع بن عبدالحارث د  حرضت عمرريض الله عنه رسه په عسفان مقام کې مخامخ شوچې هغه لره عمرريض  -ترجمه:

الله عنه په مکه مکرمه باندې امیر مقرر کړی ؤ. حرضــــت عمرريض الله عنه ورته وویل: په دې ځای مکه مکرمه باندې دې 

ابزی مې پريښـــود. حرضـــت عمر ريض الله ورته وویل: ابن څوک مقرر کړ؟ حرضـــت نافع ريض الله ورته وویل: هلته مې ابن 

 ابزی څوک دی؟ 

اندې په مکه مکرمه ب ر ريض الله عنه ورته وویل: آیا تانافع ريض الله ورته وویل: زمونږ دغالمانو څخه يوغالم دی. حرضت عم

میراث په علم کې ماهر دی.  يو غالم مقرر کړی دی؟ حرضــــت نافع ريض الله ورته وویل: هغه د کتاب الله حافل دی او د

حرضت عمررضی الله عنه ورته وویل: مګر ستاسو نبي علیه السالم فرمایيل دي: بیشکه الله تعالی اوچتوي په دې کتاب رسه 

 ) چې عمل ورباندې ونه کړي(.نور قومونه ځينې قومونه او هکته کوي په دې کتاب رسه 
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ةَ  لري.)َعنْ د قرآن کریم تالوت زيات اجر او ثواب  -۴ ــَ ول   َقاَل  :َقالَْت  َعائِش ــ  ىلَّ  اللهِ  َرس ــَ لَّمَ  َعلَيْهِ  الله   ص ــَ رْآنِ  الَْمِهر   :َوس  َمعَ  ِبالْق 

َفرَ ِ  رْآنَ  يَْقَرأ   َوالَِّذيْ  الرَْبََر ِ  الِْكرَامِ  السَّ وَ  ِفْيهِ  َويََتتَْعَتع   الْق   أَْجرَاِن(.متفق علیه لَه   َشاق   َعلَْيهِ  َوه 

ې يعزمتندو مالئکو رسه وي او هغه شـخ  چې قرآن کریم لويل او ژبه  کې ماهر شـخ  به په آخرت کې د په قرآن -ترجمه:

 ي او ورباندې ګران وي ده لره دوه اجره دي.يږپه کې بند

ْوَل  يَا: ق لْت  :  َقاَل  َعنْه   تََعاىَل  الله   َريِضَ  َذر   أيَِبْ  د قرآن کریم تالوت روهــنايې ده.)َعنْ  - 5 ِنيْ  اللهِ  َرســ  ىلَّ  َقاَل : أَْوصــِ  َعلَْيهِ  له  ال صــَ

َسلَّمَ  ْوَل  يَا:  ق لْت  . ك لِّهِ  اْْلَْمر َرأْس   َفإِنََّها اللِه، ِبَتْقَوى َعلَْيكَ :  َو س   اْْلَْرِض، يِف  ن ْوٌرلَكَ  َفإِنَّه   ، الْق رْآنِ  ِبِتاَلَو  َعلَْيكَ :  َقاَل .  زِْديِنْ  اللهِ  َر

َمءِ  يِف  لَّكَ  َوذ ْخرٌ  ِحبّان .ترجمه: د ابو ذر ريض الله عنه څخه روایت دی هغه وايې ما رســول الله صــلی الله علیه  ابْن رواه ).الســَّ

وســلم ته وویل: ماته وصــیت وکړه. پیغمربعلیه الســالم وفرمایل: په تا باندې تقوی الزم ده، بیشــکه تقوی د کار رس دی. ما 

الوت بیشـــکه د قرآن کریم ت ،ه. پیغمربعلیه الســـالم وفرمایل: په تا الزم دی د قرآن کریم تالوتورته وویل: نور هم راته ووای

 ستا لپاره روهنايي ده په ځمکه کې او ذخیره ده ستا لپاره په آسمن کې. 

شفاعت کوي. -6 وَل  أَنّ  ، َعْنه َم  اللَّه   َريِضَ  َعْمر و بْنِ  اللهِ  َعبْدِ  َعنْ  قرآن کریم به د قیامت په ور   س  سلم هعلي الله صىل اللهِ  َر  و

َيام   ): َقاَل  صِّ ْشَفَعانِ  َوالْق رْآن   ال يَام   يَق ول   ، لِلَْعْبدِ  يَ صِّ َهَواِت  الطََّعامَ  َمَنْعت ه   إيِنِّ  َربِّ :  ال شَّ ْعِني ِبالنََّهارِ  َوال َشفِّ رْآن   َويَق ول   ، ِفيهِ  َف :  الْق 

َعانِ  ِباللَّْيلِ  النَّْومَ  َمَنْعت ه    أ ْحَمد  َوالَْحاِكم َرَواه  .(َفي َشفَّ

روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل دي: روژه او قرآن کریم به د عبدالله بن عمرو رضی الله عنه  -ترجمه:

ما  پس د خوراک او شـــهوت څخه په ور  کې دا شـــخ شـــفاعت کوي د بنده . روژه به وايې چې ای ربه زما! منع کړی ؤ ما

شــــفاعت کوونکی وګرځوه  دده په حق کې او قرآن کریم به وايې : ما منع کړی ؤ په شــــپه کې له خوب څخه . بیا به دواړه 

 شفاعت کوونکي وګرځول يش.

 سائقا   يكونف عليه، يشهد أو الجنَّة، إىل قائدا   فيكون لِصاحبه، فيشفع القيامة، يومَ  القرآن   يجيء  )په يو بل حدیک کې راځي: 

 . مصنا ابن ايب شیبه (النار إىل

وي به دا قرآن کریم چې را کاږي به کې او شـــفاعت به کوي خپل صـــاحب لره، رابه يش قرآن کریم په ور  د قیامت  -ترجمه:

 يې جنت ته او يا به شهادت ورکوي دده پر ضد او قرآن کریم به يې راکاږی اور ته.

، تََعاىَل  الله   َريِضَ  َجاِبر   َعنْ  رْآن  :  َقاَل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  الله   َصىلَّ  النَِّبيِّ  َعنِ  َعْنه  ٌع، َشاِفعٌ  )الْق  َشفَّ ٌق، َوَماِحٌل  م  َصدَّ  َقاَده   أََماَمه   ه  َجَعلَ  َمنْ  م 

 ِحبَّانَ  ابْن َرَواه  ).النَّارِ  إىَِل  َساَقه   ظَْهرِهِ  َخلْاَ  َجَعلَه   َوَمنْ  ، الَْجنَّةِ  إىَِل 

هښ کوونکی دی، څوک چې يې له ځانه مخکې کړي جنت  -ترجمه: ښتونی کو شفاعت کوي او ري شوی  قرآن کریم به قبول 

 ته به يې راکاږي او چاچې شاته کړ را به کاږي اور ته) جهنم(. 

 څوک چې قرآن کریم زده کړي په ور  د قیامت به دده مور اوپالر ته تاج ور په رس کړل يش. -7
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رْآنَ  َقَرأَ  : )َمنْ په حدیک رشیا کې راځي ا َوالَِداه   أ لِْبَس  ِفيهِ  ِِبَا َوَعِمَل  الْق  ه   الِْقَياَمةِ  يَْومَ  تَاج  ْوء  ن   ضــَ ْوءِ  ِمنْ  أَْحســَ ْمِس  ضــَ  يِف  الشــَّ

نْيَا(.أبو ب ي وِت   َداود والَْحاِكم الد 

تاج ورپه رس کړی يش ،  -ترجمه: ته به  څوک چې قرآن کریم قرائت کړي او د هغه په حکمونو عمل وکړي دده مور او پالر 

 دهغه تاج روهنايې به د هغه ملر د روهنايې څخه زياته وي چې ددنیا په کورونو کې وي.

 په جنت کې به لوړه مرتبه د قرآن کریم د حافل وي. - 8

َسلَّمَ  َعلَيْهِ  الله   َصىلَّ  النَِّبيِّ  َعنِ  ر وَعمْ  بْنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ  َصاِحِب  ي َقال  : َقاَل  َو نْيَا يِف  ت رَتِّل   ك ْنَت  كََم  َوَرتِّْل  َواْرتَقِ  اْقَرأْ : الْق رْآنِ  لِ  َفإِنَّ  الد 

مذ ِبَها تَْقَرأ   آيَة   آِخرِ  ِعْندَ  َمْنِزلََتكَ   دداو  ووأبي، (.الرتِّ

روایت کوي چې نبي علیه الســــالم  ی هغه د نبي علیه الســــالم څخهد عبدالله بن عمرو ريض الله عنه څخه روایت د -ترجمه:

الوت او قرآن ت يژهه او پورته خقرآن کریم قرائت کو داســــې وفرمایل: د قیامت په ور  به د قرآن کریم واال ته وویل يش چې 

 چې ته يې لولی. يکوه لکه چې دنیا کې دې تالوت کولو، بیشکه ستا ځای به دآخري آیت د لوستلو رسه و 

 یعنی څومره چې د قرآن کریم آیتونه په هغه اندازه به ستا درجه لوړه وي.

 د قرآن کریم خلک د الله تعالی خاص خلک دي. -9

ول  رَ  َقاَل : َقاَل  َمالِك   بْنِ  عن أَنَِس  مْ  َوَمنْ : َقال وا. النَّاِس  ِمنَ  أَْهلنِيَ  لِله )إِنَّ : َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  الله   َصىلَّ  اللهِ  س  وَل  يَا ه   أَْهل  : اَل قَ  اللِه؟ َرس 

مْ  الْق رْآنِ  ت ه   اللهِ  أَْهل   ه   النََّساِي  َرَواه  ).َوَخاصَّ

 ځینې کسان ېخلکو کپه بیشکه  انس بن مالک ريض الله عنه وايې چي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایيل دي -ترجمه:

ــوله پیغمربعلیه الســالم وفرمایل: د قرآن واال ؟ خاص دالله تعالی خلک دي.صــحابه وو وویل: هغه کوم خلک دي ای دالله رس

 خلک خاص دالله تعالی خلک دي.

 کریم لويل او عمل ورباندې کوي ارذل عمر ته به نه رسیږي.څوک چې قرآن  -1۰

اس   ابْنِ  َعنِ  بَّ له   َريِضَ  َع َعاىَل  ال رْآنَ  َقَرأَ  َمنْ :َقاَل  َعنْه م تَ رِ  أَرَْذلِ  إىَِل  ي رَد  }لَمْ  الْق  م  ْعدَ  يَْعلَمَ  الَ لَِكْ  الْع  ئا   ِعلْم   بَ ْي ِلكَ {  شــــَ ه  قَ  َوَذ ل   ْو

رْآ َقَرأ وا الَِّذيْنَ  إِالَّ : َقاَل " آَمن ْوا الَِّذيْنَ  إاِلَّ  َساِفلنِْيَ  أَْسَفَل  َرَدْدنَاه   ث مَّ :َعزََّوَجلَّ   الَْحاِكم . َرَواه   (.الْق 

د عبدالله بن عباس ريض الله عنه څخه روایت دی هغه فرمايې: څوک چې قرآن کریم لويل ناکاره ژوند )ارذل عمر(  -ترجمه:

ـــیږي دا ځکه چې الله تعالی فرماييل دي:)ث مَّ  َفَل  َرَدْدنَاه   ته به نه رس ـــْ اِفلنِْيَ  أَس ـــَ ې آَمن ْوا( هغه ددې آيت په معنی ک الَِّذيْنَ  إاِلَّ  س

 کسان چې قرآن کریم لويل. وفرمايې: مګر هغه

 د قرآن کریم په تالوت رسه د رحمت مالئکې نازلیږي. -11

ْيدِ  َعنْ په يو حدیک رشیا کې راځي: ) رْي   بْنِ  أ ســَ ضــَ وَ  بَْيَنَم  َقاَل  ح  ورَ َ  اللَّْيلِ  ِمنَ  يَْقَرأ   ه  ه   الْبََقرَ ِ  ســ   َجاَلِت  إِذْ  ه  ِعْندَ  ةَمْرب وطٌ  َوَفَرســ 

  َقِريب ا ْحَيىيَ  ابْن ه   وَكَانَ  َفانَْصَفَ  الَْفرَس   َفَجالَِت  َقَرأَ  ث مَّ  الَْفرَس   َوَسكََتِت  َفَسكََت  الَْفرَس   َفَجالَِت  َفَقَرأَ  َفَسكََتْت  َفَسكََت  الَْفرَس  
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ْشَفَق  ِمْنَها ِصيَبه   أَنْ  َفأَ َسه   رََفعَ  اْجرَتَّه   َفلَمَّ  ت  َمءِ  إىَِل  َرأْ سَّ ْصبَحَ  َفلَمَّ  يَرَاَها َما َحتَّى ال ثَ  أَ َضرْي   ابْنَ  يَا اْقَرأْ  َفَقاَل ?  النَِّبيَّ  َحدَّ  يَا اْقَرأْ  ح 

َضرْي   ابْنَ  وَل  يَا َفأَْشَفْقت   َقاَل  ح  َمءِ  ىَل إِ  َرأِْ   َفرََفْعت   َوانَْصَْفت  إِلَْيهِ  َرأِْ   َفرََفْعت   َقِريب ا ِمْنَها وَكَانَ  يَْحَيى تَطَأَ  أَنْ  اللهِ  َرس   َفإَِذا السَّ

لَّةِ  ِمْثل   اِبيحِ  أَْمَثال   ِفيَها الظ  َكة   تِْلكَ  َقاَل  اَل  َقاَل  َذاكَ  َما َوَتْدِري َقاَل  أََراَها اَل  َحتَّى َفَخَرَجْت  الَْمصــــَ ْوِتكَ  َدَنْت  الَْماَلئِ  َرأَْت قَ  َولَوْ  لِصــــَ

 البخاري. ِمْنه ْم( صحيح تَتََواَرى اَل  إِلَْيَها النَّاس   يَْنظ ر   َْلَْصَبَحْت 

 الله عنه فرمايې چې ده لوسـتلو په يوه شـپه کې سـورت بقره او دده آس تړلی ؤ د هغه په خوا اسـید بن حضـیر ريض  -ترجمه:

کې ناڅاپه آس ولړزیده اســید بن حضــیر غلی شــو آس هم ارامه شــو، بیا يې لوســتل رشوع کړل آس بیا ولړزیده کله چې هغه 

ــو آس هم  ــو ، بیا يې قرائت رشوع کړ بیا آس ولړزیده ، هغه  ورغلی چې دهغه زوی یحیی د آس رسه نږدې ؤ غلی ش ارامه ش

وویریده چې آس ورته کوم زيان ونه رسوي، کله چې يې یحیی زوی راکش کړ  رس يې پورته کړ آسمن لوری ته، تر دې چې 

 څه يې ونه لیدل.

شو پیغمربعلیه السالم ته يې دا   صبا  سالم ورته وفرمایل: لوله ای ابن حضیره! لوله ایکله چې   واقعه بیان کړه پيغمربعلیه ال

ابن حضیره! ابن حضیر ورته وویل: ای دالله رسوله زه وویریدم ددې نه چې یحیی آس د پښو الندې نکړي او هغه د آس رسه 

ړ دآســمن لوری ته ناڅاپه ګورم په شــان د نږدې ؤ، رس می پورته کړ او د قرائت نه د هغه خواته وروګرځیدم،  رس می پورته ک

دي زه بیا دکوره ووتلم ترڅو وه يې نه وینم  شــــیان وریزی ســــایه ده په آســــمن کې چې په هغې کې دچراغونوپه شــــان 

.پيغمربعلیه الســالم وفرمایل: آیا ته پوهيږی چې هغه څه شــی ؤ؟ ماورته وویل : نه ! پیغمربعلیه الســالم وفرمایل: دا مالئکې 

شوی به ؤ خلکو به ورته کتل او نه به وی پټی وی  صبا  ساتلی وی  ستا قرائت ته ، که چريې تا قرائت جاري  نږدې راغلی وې 

 شوی ددوی نه.

َريْرَ َ  أىَِب  َعنْ ځي: بل حدیک کي را په يو   تََعاىَل  لَّهِ ال ب ي وِت  ِمنْ  بَْيت   ِف  َقْومٌ  اْجَتَمعَ  َقاَل:)َما -وســلم عليه الله صــىل- النَِّبىِّ  َعنِ  ه 

ونَه   اللَّهِ  ِكَتاَب  يَتْل ونَ  ــ  ِكيَنة   َعلَيِْهم   نََزلَْت  إِالَّ بَْيَنه مْ  َويََتَداَرس ــَّ َيْته م   الس ــِ ْته م   الرَّْحَمة   َوَغش م   الَْمالَئِكَة   َوَحفَّ ( ِفيَمنْ  اللَّه   َوذَكَرَه   .ِعْنَده 

  داود أىب سنن

سلم فرمایيل دي هیڅ قوم دالله تعالی په کوم  -ترجمه: صلی الله علیه و سول الله  د ابوهریره ريض الله عنه څخه روایت چې ر

کور )مسجد( کې نه کيني چې دالله تعالی کتاب لويل او هغه تدریس کوي ؛ مګر په دوی باندې اطمینان او سکون نازلیږي او 

 ی ذکر هغه چاته کوي چې له هغه رسه دي.د رحمت مالئکې ورته راځي او الله تعالی ددو 

 د قرآن کریم چې په کومه سینه کې وي هغه ته د جهنم اور نه رسيږي. -12

ِعَل  الْق رْآنَ  أَنَّ  په يو حدیک رشیا کې راځي: )لَوْ   أحمد اْحرَتََق(. مسند َما النَّارِ  يِف  أ لِْقيَ  ث مَّ  إَِهاب   يِف  ج 

 که چريې قرآن کریم په يوه څرمن کې واچول يش او بیا په اور کې واچول يش وبه نه سوزي قرآن کریم لره. -ترجمه:

مسلمن زړه دی په کوم زړه کې چې قرآن کريم وي د جهنم د حدیک څخه مراد  ې حدیک په معنا کې وايې : ددېمحدثین دد

 اور به يې ونه سوزوي.
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ــانانو څخه عالوه په جناتاتو او پیريانو دقرآن کریم تاثیر: په جن -13 ن کریم قرآن کریم تاثیر لري  او جناتو د قرآ و باندې د انس

 إىل هديي عجبا ، قرآنا   سمعنا إنا)داسې وویل: ی دی، هغویکړ د قرآن کریم د عظمت بيان يې  په تاثیر باندې اعرتاف کړی او

 (2 – 1) :الجن( داأح بربنا نرشك ولن به فآمنا الرشد

په زړونو باندې د قرآن کریم تاثیر. حرضت فضیل بن عیاض رحمه الله چې جلیل القدر تابعي دی ، دهغه په اړه راځي چې  -1۴

 هځه پسې پر دیوال اوچتیدلو، ترغوږه يېهغه هغه به مخکې الرې شکولی، هغه په یوه هځه باندې عاشق شو، يوه شپه په 

 ه يېو  هغه داآیت واورید، کله چې (الله لذكر قلوبهم تخشــــع أن آمنوا للذين يأن أمل) چې يو څوک داآیت تالوت کوي: لشــــو 

ــولو ګوري چې په  ویل ــپې يوې خرابې ته ورس ــد څخه راوګرځید. ش : بلی! ای زما ربه همدا اوس هغه وخت دی  او د هغه قص

و وویل: دلته تم کیږو ترڅو صبا يش ځکه په الره کې فضیل دی وبه مو خرابه کې مسافر دي.ځينو يې وویل: ځئ چې ځو، نور 

شکوي. هغه وايې فکر می وکړ ومی ویل چې زه ټوله شپه په ګناهونو پسې ګرځم، وګوره دا مسلمنان هم زما څخه ډاریږي زه 

ــتم چې دخپلو بدو وګرځم. ای الله ! ما د ګناهونو څخه تو ــتله او خپله توبه بهالله تعالی دوی ته ددې لپاره راوس می د  به وویس

 بیت الله رشیا په څنګ کې اوسيدل وي.

 د قرآن کریم درناوی کول:

قرآن کریم د الله کالم دی؛ څوک چې د قرآن کریم درناوی کوي دالله تعالی درناوی کوي او څوک چې د قرآن کریم درناوی او 

 يل دي.مستقل مستقل کتابونه ليککې  علموو د قرآن کریم په درناوي او ادابواحرتام نه کوي، د الله تعالی قدر او احرتام نه کوي.

بناء  پر مونږ الزم دي چې د الله تعالی د کالم درناوی او احرتام وکړو. صحابه کرامو دقرآن کریم زيات درناوی کولو او دصحابه 

 وو څخه وروسته تابعینو او تبع تابعینو د قرآن کریم زيات احرتام کولو. 

د قرآن کریم د لوستلو اراده وکړه، هغه به لونګو وتړله او څادر به يې به هغه امام ابوالعالیه رحمه الله په باره کې راځي چې کله 

له ليکيل دي : علموو د قرآن کریم په تعظیم کولو اجمع کړی  به کيناســــت. امام نووی رحمه ال په ځان کړ او مخ په قبله 

 القرآن[ ده.]التبیان فی آداب حملة

 ې راځي: کوم شــــخ  چې ددې اراده وکړي چې قرآن کریم تالوت کړي ، په کارده چې په بهرته حالتالهندية ک الفتاوىپه 

ته کې په رس کړي او قبلې  جامې دې واچوي، لونګو دې  مخ واړوي ؛ ځکه دقرآن کریم  دې يې تالوت کړي ، خپلې غوره 

  تعظیم او دفقهي کتابونو تعظیم واجب دی.

    هغه کړنې چې په هغې رسه د قرآن کریم درناوی حاصلیږي په الندې ډول دي:

رْآن   ق رِئ کله چې قرآن کریم تالوت کیږي باید غوږ ورته ونيسو. الله تعالی فرمایيل دي:)َوإَِذا-1 واْ  الْق    لََعلَّك مْ  أَنِصت واْ وَ  لَه   َفاْسَتِمع 

وَن( االعراف:   يد دی لپاره چترجمه: کله چې قرآن کریم لوستل کیږي هغه ته غوږ ونیسئ او هغه ته چوپ شئ  (2۰۴)ت رَْحم 

 پرتاسو رحم وکړی يش.
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 ، ځکه الله تعالیکړواســــتعمل  مســــواک او ، ړووک اودسباید  مخکې نه ټولو کله چي وغواړو چې قرآن کریم تالوت کړو د-2

ه   فرمایيل دي:)ال طَهَّر وَن(الواقعة: إاِلَّ  مَيَس   نه دې ملس کوي دا قرآن مګر پاک خلک. (79) الْم 

 کې ځای اوچت په مجید قرآن-5.  ســاتل لحاظ پاکوايل د جامو د-۴.  کیناســتل رسه عاجزۍ په قبله په مخ کې ځای پاک په-3

کول.  تالوت رسه تجوید او تفکر ، تدبر ، قالره قالره په -7 ويل. الله بســم او بالله آعوذ مخكې نه کولو تالوت د-6.  يښــودلک

 تعظیم د کریم قرآن د او ، عظمت د تعالی الله د کې زړه په-9.  لوســـتل رسه قلب حضـــور او عاجزی ، ذوق په مجید قرآن -8

 رحمت کله د چې او ، دي کار په غوهــــتل پناه نه عذاب د او دعا مغفرت د نو رايش آيتونه عذاب د چې کله1۰.  ســــاتل لحاظ

 اختیارول صورت ژړا د نو ورځي نه ژړا ته انسان که کې دوران په تالوت د -11دي. کار په غوهتل دعا رحمت د نو رايش آيتونه

 يش کرشي هم آندامونه نور او سرتګې ېعبادت ک دې په څوتر  دي؛ کار په تالوت رسه کتلو کې مجید قرآن په-12 دي کار په

 په ســندرو د خو ، دي کار په لوســتل رسه آوازی خوش په مطابق وس خپل د. -13. کیږي پیدا هم قلب حضــور رسه دې په او

 . واجب ده کول سـجده رسه لوسـتلو په آیت د سـجدې د -1۴. دي کار په سـاتل ځان ددينه ، ده اديب بې ويل مجيد قرآن طرز

 د هم ویهغ چې پاره د ددې ، دي کار په راغوهتل متعلقین او دار رشته خپل نو يش نزدې ته ختمیدو مجید قرآن چې کله-15

 راخيســتل غالفه بال مجید قرآن اودســه بې-16.  قبليږي دعاګانې کې وخت دې په ځکه ، يش رشيک کې قرآن د ختم په دعا

 نه کول خربې دنياوي کې دوران په تالوت د -18.  دی مکروه کول تالوت کې ځایونو مکروه او نجس په -17 . کار په دي نه

 وتتال  بیا کله چې خو وکړي؛ خربې دې بيا او کړي بند دې مجيد قرآن ، کړي پوره دې آيت نو وي رضورت که ، کار په دي

 يا ، وي مشـــغول کار بل څه په خلق چې کې مجلس کوم په -19.  دي کار په ويل الله بســـم او بالله آعوذ ورته نو کوي؛ رشوع

 په کول وتتال  پټه په کې مجلس دې په بیا نو ؤ نه ځای بل که البته کار، په دي نه کول تالوت هلته نو وي غوغا او شــور هلته

 هن تکلیا رسه کولو تالوت آواز اوچت په چاته او و شــــوق يې ته آوریدو تالوت د وو، ناســــت چپ خلق ټول که خو دي؛ کار

 کولو کي کوم حرج نشته. تالوت رسه آواز اوچت په بیا نو رسیده

 .... ويش تالوت ناســته په چې دادی ادب او افضــل لیکن دی؛ جائز چې اگر کول تالوت مالســته په یا رسه لږولو تکیه  -2۰ 

 ســانان فائده بله عالوه نه نوم د ختمیدو د مجید قرآن د رصف کې دې په ځکه ، کار په دي نه کول تالوت وډ ګډ او زر زر - 21

ســــاتل چې دهغوی څخه د قرآن کریم د بې حرمتو ویره وي؛ د هغو خلکو څخه د قرآن کریم لری  -22.  ورځي نه ګوتو په ته

لکه کافر، ماشوم او ليونو. ددې وجې نه فقهاوو ليکيل دي چې سنګرته د قرآن کریم وړل نه دي په کار؛ ځکه ددې ویره شته 

کول او د رس  په قرآن کریم تکیا- 2۴باید قرآن کریم په ناســـته ولوســـتل يش.- 23چې کفار به د قرآن کریم بې حرمتي وکړي.

وا الندې کول ، د قرآن کریم بې حرمتي ده په يو روایت کې راځي:)اَل  د  سَّ صنا عبدالرزاق[. تََتَو رْآَن( ]م په ځمکه باندې - 25الْق 

که چريې قرآن کریم دومره ضــعیا يش چې لوســتل په کې نه کیږي باید په -26قرآن کریم ايښــودل د تعظیم مخالا کاردی.

د قرآن کریم په هغو شــــیانو ليکل نه دي په کار چې د اهانت ویره په کې وي لکه -27دفن کړی يش.  پاک او خايل ځای کې

 ديوال باندې لیکل په ځمکه ليکل اوداسې نور.]نوادراْلصول للحکیم[
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 ي کفر دی:د قرآ ن کریم يب احرتام

 او اهانت کول کفر دی.دا چې قرآن کریم د اسالم مبارک دين د شعائرو څخه دی، ددې بې احرتامي کول 

امام نووي رح وایې : د ټول امت په دې اجمع ده چې د قرآن کریم تعظیم او ساتنه واجب ده په مطلق ډول رسه.او د ټول امت 

په دې اجمع ده څوک چې د قرآن کریم د یو حرف څخه منکر شو او يايې په مصحا کې داسې حرف زيات کړ چې هیچا نه 

د قرآن کریم سپکاوی  هغه پوره عامل ؤ داسې شخ  کافر دی. د ټول امت په دې اجمع ده چې څوکلوستلو او په دې خربه 

قرآن د ي او يا مصحا په ګندګو کې واچوي او ياد مصحا سپکاوی وکړ ي او يا د قرآن کریم د يوشی سپکاوی وکړ  وکړي او يا

ی دقرآن کریم  په کوم ش بت کړی وي او ياچې قرآن کریم ثا هغه څه نفی کړي ي او یاکریم د کوم حکم او  خرب تکذیب وکړ 

 او په دې عامل ؤ ، داسې شخ  کافر دی.]املجموع رشح املهذب[ يکې شک وکړ 

 




