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 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :موالنا سعید افغاني  د

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          ـ لندن مرکز مطالعات استراتیژیک افغان علمی شورای
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 افتهی تتبع  و نگارش   ق،یتحق  «یدیسع»  نیبرهان الد که از جانب   « میقرآن کر دیتَْجو »  الهءرس

در شهر کابل   « یالدیم ۰۲۰۹ یفبرور»   مطابق   « هجرى شمسى ۹۹۱۱حوت   » در برج است 

.دیچاپ رس وریبه ز بایبه صحافت ز    

 

،  نیقوانآن  در و شده میو تنظ بیترت«  شصت صفحه » و «و دو فصل  ستیب»   دیدر ق  رسالهءاین 

دروس و   یاستفاده از منابع  معتبر اسالم  با  میقرآن کر  دیالزمه علم تَْجو فاتیو تعر احکام ، قواعد 

 حیجمعبندى،  تشر دری  زبان ساده عام فهم  به  دیمعزز علم تَْجو  و بزرگان استادان معظم  یآموزش

.شده است  حیو توض  

: که  است یاددهانی قابل  

 یعلما  ،استادان پوهنتون دانشمندان ، : کتعدادیاز جانب  ، قبل از چاپ ؛  میقرآن کر دیسالهء  تَْجور

  ؛اسالم ارانگو خدمت  دیعلم تَْجو عالقمندان  و و دوستداران   دیعلم تَْجو انیقار و  استادان  ،ینید

:      کیبزرگوار هر  ادانو است ضمناً  دانشمندان  و  قرار گرفت   لیو تکم  حیتصح  مطالعه، مورد 
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.       پوهنتون ننگرهار اتیشرع ځیپوهن سیرئ «تیمن»  یــ محترم استاد پوهاند دوکتور اسرار الح

  .                    ن ننگرهارپوهنتو اتیاستاد شرع« فاطمي »  داحمدیــ محترم استاد پوهاند داکتر س

                  . ننگرهارو  اسبق  پوهنتون  کابل سیرئ«  تیعنا» پوهانوال داکتر دمحم طاهر  ترمــ مح

        .                                             استاد پوهنتون تابش «  بیاد»  یــ محترم استاد غالم ربان

  .کابل اتیشرع ونمحصل پوهنت« صاحبي »  نصرت هللا  یقارــ محترم استاد 

 

از و  ساخته اند شریک   لفٶم با  در مورد  را  شیو تکمیلي  خو  عالمانه اتینظر برعالوه  اینکه 

 در مورد   کشیده و زحمت لطفمچنان ه ؛ شده استموثر و تجارب ایشان استفاده  سازنده  نظریات 

.   نوشته اند تقریظ   رسالهء  این  

  یو استاد فعل  ریئس سابق  « فاطمي »  داحمدیس  و استاد  بزرگوار پوهاند داکتر دانشمند چنانچه  

:استنوشته  نینچخویش   در تقریظ ،پوهنتون  ننگرهار عاتیشر يځپوهن   

 ،ړېک ېعنوان الند«  میقرآن کر دیتَْجو» ؛  د  بیص«  ديیسع»  نیمحترم برهان الد  ېچ کنهیل کومه

 ولډ  ېخپل  نظر په الند هړأثر په ا يړولوستله زه  د نومو هیتر پا  خهڅ  لېما  د پ  کنهیل ېذکر شو

:ندومګرڅ  

آحکام   نړیعلم  هغه  ا دید تجو  ې؛  پخپله  دغه رساله ک بیص«   ديیسع»  نیــ محترم  برهان الد۹

احکام  يړنومو ېتالوت ک مید  قرآنکر ېهر مسلمان  لپاره  ضرور دي  چ یدي چ يړک  یاځپه  یاځ

.يړمراعات ک  

ساده  او عام  فهمه  دري  ژبه  رهډیعلمي  رساله  په   متيی؛  خپله  دغه  ق بیص  ديیــ محترم  سع۰

د  موضوعاتو د   هګهمدارن. شي  یآسانه استفاده  کوال رهډیپه    خهڅهر لوستونکي  ور ېچ  ېکلیل

آسانه  رهډېپه  ېچدي  يړکړجالب او ساده جدولونه او شکلونه جو رډی  یپه منظوری ایانتښرو یاتیالز

.شي یاوچتوال هګټعلمي   هیلو خهڅور  یهر لوستونک  

علم  د معتمدو مراجعو او  دید تجو  یعلمي امانتدار یرډیپه    ېک کنهیپه ل  ب؛یص ديیسعــ قدرمن ۹

 ېچ یکو  يیندوګرڅ ید د  کنهیعلمي آثر ل نيید  متيید درسي  ق  ېنه بهر ک وادیله ه خهڅمأخذونو 

.لري  نهیم  غهیدر ېسره ب وادوالویاو ه وادی، ه نیاسالم د ب؛یص یدیمحترم سع  

او د هللا عزوجل  میمبارکي  وا ایعلمي  بر ی؛ ته  د د بیص «ديیسع»  نیمحترم  برهان الد ېک یپا په

   . «فاطمي»  داحمدیداکتر س پوهاند   .لرم  لهیژوند ه  ښعمر او خو  دهږورته  د او  خهڅ

 

:خاطر نشان ساخت که دیبا  

ألشأن  و خاصتاً  تعقل، تفکر،  تدبّر، عمل  حسنه و صالح  به آن؛  میآموزش و تالوت قرآن عظ  چون

و آخرت  در   ایدن ی، سعادت ورستگار یانوار اله مان،یا تیتقو ،یمعنو تینفس،  ترب بیباعث  تهذ

                                               .                                                             گرددیم  انیمتق

ساختن  کی، ن نیتحس»    ی؛  را که  بمعن« لیفن ترت»  یعنی دیاست تا علم  تَْجو  یبناً ؛ ضرورت  جد

 کندیکه  از رعایت حق و مستحق حروف  بحث م ستیاست و در اصطالح علم«   دنیگردان کوین  ایو 

آداب  و صفات آن  به اساس   تیهر حرف  از مخرج  با  رعا ردنو درست  أداء ک حیو هدف آن  صح

.آموخت قیبشکل  دق باشد؛یم«  با دقت، با تاّمل و با آهسته گى »   لیقواعد و ضوابط  و بشکل  ترت  

 

،  میگویمبارک باد م  «یدیسع»  نیرا به محترم  برهان الد  ینید  یاثرعلم نینشر ا  لهینوسی؛  بد بنآ

. میاستدعا  دار  روبرکتیشان صحت ، طول عمر و خ یبرا  یو از درگاه اله  

نیرب العالم ای نیام  

افغان کیژیمرکز مطالعات استرات یعلم یشورا  

به صفحه اصلیــ    بازگشت    www.said-afghani.org 

http://www.said-afghani.org/
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