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مُصْحَف ،په روايتونو او
حديثونو کښې

 -1په عربي لغت کښې د مُصْحَف معنا
په عربي ژبه کښې هغه څيز ته «صحيفه» وائي چې څه

پکښې ليکلې شي او د هغه دمع ،صحائف ،صُحُف او

صحَف» ته «الجامع بين
صحَف» او «مِ ْ
صُحْف ده 1.او «مُ ْ

الدّفّتين» يعنې د دوو دلدونو تر مينځ مجموعې ته
صحَف» ويلې شي.
«مُصْحَف» او «مِ ْ
د «دفّتين» په تشريح کښې داسې ويلې شوي دي چې:

الدَّفَّة :څنګ او پهلو او د هر څه مخ ته وائي .د ډهول دوو

 .1مرادعه وکړئ :مفردات ،راغب؛ لسان العرب ،ابن منظور؛
المحكم ،ابن سيده؛ الصحاح ،دوهرى؛ قاموس المحيط ،فيروز
آبادى ،ماده صحف.

ُمصْحَف د حديثونو له نظره
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طرفو ته چې پوستکے ورباندې تړلې شوې وي او ورسره

ډُول وهلې شي هغه ته هم« ،دفَّتَا الطَّبل» يعنى د ډهول دوه

مخونه.

هم له دې امله د کتاب دوو اړخونو ته يعني د کتاب
وړومبي مخ او وروستي مخ ته هم

يعنى د

کتاب هغه دوه مخونه چې نورې پاڼې يې په مينځ کښې
راټولې وي (ګَتَه) ،او کله هم وويل شي چې:
 1نو مراد يې دا ده چې کتاب د دوو دلدونو او ګتو
په مينځ کښې محفوظ دے.
نو په دې بنياد« ،مُصْحَف» د داسې کتاب نو دے چې دلد

او ګته ورباندې وي .ځکه ،که چېرې «صحيفه» هماغه وې
صحَف»
چې په کښې ليکل کياي او د هغه دمع صُحُف« ،مُ ْ

وي ،نو «صُحُف» هغه کتاب ته وائي چې د دوو دلدونو تر

مينځ وي ،نو «مُصْحَف» هم د عربو په لغت کښې داسې
 .1مرادعه وکړئ :تاج العروس زبيدى؛ المعجم الوسيط ،د دفف
ماده.

ُمصْحَف ،په روايتونو او حديثونو کښې
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کتاب ته وائي چې دلد ورباندې لګيدلے وي که هغه قران
وي او که بل کتاب.

ُ -2مصْحَف د صحابه ؤ په اصطالح کښې
د «مُصْحَف» ټکے په روايتونو کښې د دريم خليفه ترزمانې

پورې «رادمع شوے قرآن» په معنې ؤ يعني په خپلې لغوي
معنې کښې استعماليدۀ.
بخارى له يو صحابي «زيد بن ثابت» څخه روايت نقل کړے

دے چې خالصه يې دا ده :زيد وائي« :خليفه ابوبكر ما ته

حکم راکړ چې قران راټول کړ  ،وائي :پوره قران مې راټول

کړ او ابو بکر ته ورغلم او هغه مې ورکړ تر هغه وخته پورې
دا راټول شوے قران له هغۀ سره ؤ چې هغه په حق ورسيد له

هغه وروسته عمر سره ؤ او له عمر نه وروسته د هغۀ له لور
حفصې سره پاتے شو».
بخاري له دې وروسته له اَنَس څخه روايت راوړې چې

خالصه يې داسې ده« :کله چې عثمان د قران د راټولو اراده
وکړه نو زۀ يې حفصې ته ولېالم چې «صُحُف» او ليکلے

14
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شوے کاغذ ما ته راوړه چې «مصاحف» له هغۀ وليکو او
بيا درکوو ...د حديث تر آخر پورې».

1

نو روڅانه ده چې د «صُحُف» او «مَصاحِف» ټکي په دې
دوو روايتونو کښې په خپلې لغوي معنې کښې استعمال

شوي دي يعني ليکلي شوي کاغذونه او دلد شوي کتابونه.
د بخاري له روايتونو زيات روڅانه هغه روايتونه دي چې

ابو داؤد سجستانى [سيستانى] په« :په مصْحَف کښې د

قران راټولول» نومې باب کښې په خپل کتاب «المصاحف»
کښې په النديني ډول ذکر کړي دي:

الف و له محمدبن سيرين روايت نقلوي چې وائي:
کله چې پېغمبراکر

رحلت وکړ نو علي

 ،قسم

وخوړۀ چې د دُمعي له نمانځه نه بغېر به په بل کار پسې به
صحَف» کښې راټول
الړ نۀ شم تر څو مې چې قران په «مُ ْ

کړے نۀ وي.
 .1صوووحيح بخوووارى ،كتووواب فضوووائل القووورآن ،بووواب دموووع القووورآن،
ټوک ،3مخ.152
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ب و له ابىالعاليه روايت نقلوي چې:
هغوي د ابو بکر د خالفت په وخت کښې قران په «مُصْحَف»
کښې راټول کړے ؤ.
ج و له اما حسين

نه روايت کوي چې:

عمربن خطاب د قران د راغونډولو حکم وکړ او هغه

صحَف» کښې راغونډ
وړومبنے کس ؤ چې قران يې په «مُ ْ

کړ.

1

له دغو درې دليلونو سره ځکه استدالل کوو چې:
صحَف» معنا عا وه هم پکې
د روايت په زمانې کښې د «مُ ْ
قران شريف شاملېدۀ او هم نور کتابونه  ،لکه څنګه چې تېر

شول،او په هغو کښې په دې ترتيب راغلي دي:
الف و چې قران په «مُصْحَف» کښې راغونډ کړي.
 .1كتووواب المصووواحف ،عبداللّوووه بووون ابوووىداود سجسوووتاني وفوووات
[ 311هجرى] ،تصحيح کوونکے ډاکټر اثر دفري ،وړومبے چوا،،
قووواهره [ 1355هجووورى] .الوووف) روايتونوووه پوووه  12مخکښوووې او ب)
رورايتونه په  ،9مخکښې راغلي دي.
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صحَف» کښې راټول کړ.
ب و قرآن يې په «مُ ْ
ج و د قران د راغونډولو حکم يې ورکړ او هغه وړومبنے کس
صحَف» کښې راټول کړ.
ؤ چې قران يې په «مُ ْ
خو که «مُصْحَف» د هغو په نزد هم دا قران وې نو د
روايتونو معنا به په دا ډول کېده:
الف و چې قرآن په قرآن کښې راټول کړي.
ب و قرآن يې په قرآن کښې راټول کړ.
ج و هغه وړومبنے کس ؤ چې قران يې په قران کښې راغونډ
کړ.
(متردم :او معلومه ده چې دا معنې سمې نه دي).

 -3مُصْحَف د اهلبېتو
«مصحف» د اهلبېتو

امامانو په روايتونو کښې
امامانو په روايتونو کښې هماغه

په لغوي معنا دے چې د سنيانو په مکتب کښې بيان شول.

كليني په اصول كافي ،باب« :قراءة القرآن في المصحف»
کښې روايت کوي چې:

ُمصْحَف ،په روايتونو او حديثونو کښې

 .1اما دعفر صادق

17

وفرمايل:

صحَف» کښې تالوت وکړي د
هر څوک چې قران پاک په «مُ ْ

هغه سترګې به يې لذت او خوند واخلي او د هغه مور او

پالر به هم که څه هم کافر ولې نه وي( -له ګناهونو) سپک
شي.
 .2او هم دا رنګ يې فرمايلي دي:

په مصحف کښې د قران تالوت سره د مور او پالر عذاب
کمياي که څه هم هغه دواړه کافران وي.-

1

 .1اصول كافى ،ټوک ،2مخ ،113د تهوران چوا 1311 ، ،هجورى
کال.

11
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صحَف» د صحابه ؤ او تابعينو
نو دې بيان ته په پا سره« ،مُ ْ
او د خليفه ګانو د مذهب راويانو او د اهلبېتو

د مذهب

راويانو په نزد د « :دلد شوي کتاب» په معنا استعمال

شوے دے .يعنى« :مُصْحَف» د اسال

په وړومبيو

وختونوکښې په خبرو اترو کښې او حديثونو کښې په

هماغه لغوي معنې کښې استعمال شوےدے ،او له هغه

صحَف» نو
وخت نه پس ورو ورو د دې قران ،لپاره د «مُ ْ
مشهور شوے دے.

« -4مصحف» د خلفاؤ د مذهب په حديثونوکښې
د سنيانو په مکتب کښې له قران نه عالوه ځينې نورو
کتابونو ته هم« ،مصحف» ويل شوي دي لکه ځينې دا دي:
د خالد بن معدان مصحف
ابن ابى داؤد [وفات 311 ،هجرى کال] ،ابن عساكر

[وفات 571 ،هجرى کال] ،مزّى [وفات 724 ،هجري کال ]

او ابن حجر [وفات 152 ،هجري کال] د خالد بن معدان د
ژوند د حاالتو په بيانولو کښې وائي:
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د خالدبن معدان علم د هغه په «مُصْحَف» کښې ؤ چې هغه
مصحف يوه تڼۍ (بټن) لرله او د تڼۍ ځاے.

1

د خالد بن معدان پېژنګلي
خالد بن معدان د شا له غټو عالمانو او په اسال کښې له

تابعينو څخه دے (يعنې صحابي نۀ دے) چې اويا()72

صحابه يې ليدلي دي.
ابن اثير [وفات 132 ،هجري کال] په «الكالعي» ماده
کښې 2د هغۀ په ژوند ليک کښې راغلي دي او وائي :خالد

په  123يا  124يا  121هجرى کال کښې له دنيا تلے دے.

 .1المصوواحف ،مخونووه  134او135؛ توواريخ دمشووق ،خطووى (الس
سووره ليکلووې) ،د دمشووق د انځوووري او تصووويري نسووخو کتووابتون
«مجمووع علمووى اسووالمي» شووماره  259 ،2 ،5أ؛ تهووذيب الكمووال،

خطي ،د دمشوق د انځووري او تصوويري نسوخو کتوابتون ،ټووک،2

مخ172؛ تهذيب التهذيب ،ټوک ،3مخونه  111او.119
 .2اللباب فى تهذيب الأنساب ،ټوک ،3مخونه  12او ،13د دې
سرچينې هم په اتمي شمارې راغلي دي.
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 -5دلد شويو ليکنو ته د «مُصْحَف» ويلو مشهورېدنه
صحَف» د لفظ د هغه څه په معنا استعمال چې څه پکې
د «مُ ْ
ليکل شوي وي او دلد شوې وي يعني مجلد کتاب د خلفاؤ

د مکتب د عالمانو او څېړونکو په نزد(په دې معنې کښې)

مشهور دے او تل همداسې استعمال شوے دے چې د
نمونې په توګه دوه موردونو ته اشاره کوو:
الف-ابن ابى داؤد سجستاني چې د دريمې پيړۍ له لوړو
شخصيتونو څخه دے په خپل کتاب المصاحف کښې لکه

څنګه چې تېر شول داسې ذکر کوي چې:
 -1ابوبكر د رسول

له رحلته وروسته ،قرآن په

«مصاحف» کښې راغونډ کړ.
 -2على بن ابىطالب

قرآن په مصحف کښې راټول کړ.

 -3عمر بن خطاب  ،قرآن په مصحف کښې راټول کړ.
ب -د نننۍ زمانې عالمانو هم لکه ناصرالدين الأسد په
خپل كتاب مصادر الشعر الجاهلي کښې وائي :هغوي به د
«مصحف» لفظ د راټول شوي کتاب لپاره استعمالوۀ او

21
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مراد يې هر يو کتاب ؤ يعني يوازې قران يې مراد نه ؤ ...د
حديث تر آخره پورې.
هغه بيا د خالد بن معدان «مصحف» قصه هم د ابن ابيداؤد
سجستاني له مصاحف کتابه راوړې ده.

1

ُ « -1مصْحَف» د تېرو اُمتونو په اصطالح کښې او
مخکېنيو ديني کتابونو ته « ُمصْحَف» نو ورکول
ابن سعد په خپل طبقات کتاب کښې په خپل سند سره د
عتيبه غال سهل له قوله روايت کوي چې ويلي يې دي :هغه
يو نصراني(عيسائي) ؤ او له «مريس» قبيلې څخه ؤ ،داسې

يتيم ؤ چې د پالر او ترۀ په لمن کښې لوے شو او د انجيل

تالوت به يې کوۀ وائي :ما له خپل ترۀ نه يو «مصحف»

اخېستے ؤ او هغه مې لوستۀ چې يوې نامعلومې پاڼې ته

ورسېد او غير معمولي ليکلو سره مخامخ شو الس مې

 .1مصادر الشعر الجاهلى ،مخ ،139پنځم چا ،،د سجستاني له
مصاحفه په نقل سره ،مخونه  134او .135
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پرې راکښۀ ومې ليدل چې پاڼې يې يو بل سره نښتې (څخې)
دي.
هغه پاڼې مې خالصې کړې ومې ليدل چې د حضرت
محمد

صفتونه پکې په دا ډول بيان شوي وو چې:

((هغه نه لوړ دے او نۀ لنډ ،مخ يې سپين دے او ږيره يې

شته هغه ډيره بخښنه کوي او صدقه نۀ اخلي هغه په خرۀ او
اوښ سپرياي او ګډې بزې په خپل الس سره لشي او

پشمينه يا خمتا دامې اغوندي ،او څوک هم چې داسې
وکړي هغه به له کبر اوغاورتيا لرې وي او هغه دا کارونه

کوي هغه د اسماعيل له زوزاته دے نو يې احمد دے)).

سهل وائي :کله چې دې ځاے ته راورسيد نو ترۀ مې راغے

او کله يې چې هغه پاڼې خالصې وليدې نو زۀ يې څو کوتکه

ووهلم او وې ويل چې تۀ له دې پاڼو سره څه کار لرې؟ ما

ورته وويل :په دې پاڼو کښې د احمد پېغمبر
هغۀ وويل چې :هغه ال نۀ دے راغلے.

1

 .1طبقات ابن سعد ،ټوک ،1مخ ،313د بېروت چا.،

ذکر دے.
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نو په دې بنياد د «مصحف» لفظ د هغو ليکنو لپاره

استعمال شو چې دلد شوې وي ،او هغه څه چې د ابن ابي
داؤد په مصاحف کښې روايت شوے رڅتيا او سم دي چې

وړومبي خليفه قرآن «مصحف» نومولے نو دا نو د دريم
خليفه د خالفت زمانې پورې مشهور نۀ ؤ .او دا خبره ،له
وړاندينيو دوو روايتونو چې له صحيح بخاري مو راوړي
وو ،څرګندياي او دا چې قران ته د مصحف نو ورکولو د

دريم خليفه له زمانې وروسته شهرت پېدا کړے او حتی د

هغۀ په زمانه کښې هم يوازې قران ته مصحف نو مختص نۀ

ؤ ،بلكې په دواړو مکتبونو يعني د خلفاؤ او اهلبېتو� د
مکتب نور کتابونه هم مصحف نومېدل چې يو پکې د

رسول اهلل

د لور بي بي فاطمه

 -7د رسول اهلل

مصحف دے.

د لور بي بي فاطمه

مصحف

په روايتونو کښې راغلي دي چې« :د رسول اهلل
بي بي فاطمه

د لور

د محصف په نو يوکتاب ؤ چې د غيبو

خبرونه پکې ليکلي شوي وو ».په بصائر الدردات کتاب
کښې له يو لړ زياتو سندونو سره د اما دعفرصادق

له

ُمصْحَف د حديثونو له نظره
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قوله راغلي دي چې هغه حضرت د هغو کسانو په ځواب

کښې چې د هغه حضرت خدمت ته راغلي وو او د هغه څه په

حقله يې پوڅتنه کوله چې رسول اهلل
هغۀ حسن

ته او

 ،علي

ته پريښي دي ،نو اما د هغوي په ځواب

کښې وفرمايل:
رسول اهلل

مونا ته داسې څيزونه پريښي دي چې ټول

انسانان هغو ته ضرورت لري حتیٰ د نوک (ناخن) د خراش
تاوان هم پکښې شته ،او بي بي فاطمې

داسې مصحف

پريښے دے چې قران نۀ دے ...د حديث ترآخره پورې.
نوپه دې بنياد لکه چې تېر شول د پېغمبراکر

1

ګرانې

لور يو كتاب لرۀ چې مصحف نومېدۀ بالکل هماغه ډول

لکه څنګه چې د خالدبن معدان کتاب نو هم ،مصحف ؤ او

اهلبېتو امامانو

چې دا خبر ورکړے دے نو روڅانه

کړې يې ده چې هغه قران نۀ دے ،او د قران ايتونه په هغه

 .1بصوووووووووائرالدردات ،موووووووووخ .151تفصووووووووويلي روايوووووووووت پوووووووووه
معالمالمدرستين كتاب ،ټوک ،2مخ 322کښې راغلے دے.
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کښې نيشته بلکې د هغو پېښو خبرونه او پېش ګويانې دي
چې په راتلونکي کښې به تر سره کياي.
خو په ډېر افسوس سره وايم چې د خلفاؤ د مکتب ځينو
کسانو دا تور او تهمت لګولے دے او وائي :د اهلبېتو
له منونکو سره د فاطمې

محصف دے چې هغوي ورته

بل قران وائي ،حال دا چې د اهلبېتو

د مکتب پېروکارو

او منونکو هيڅ کله د خالد محصف په حقله په سنيانو
داسې تور نه دے لګولے.

 -1د صحابه ؤ مصحفونه
ډيرو صحابه مصحفونه لرل چې د قران

د پېغمبراکر

پاک د ځينو ايتونو تفسيرونه پکښې وو چې هغه يې له
پېغمبراکر

اوريدلي وو ،هغه به يې سره د قران د

ايتونو ليکل .نو په دې بنياد د صحابه ؤ په زمانه کښې د
هغوي د مصاحفو معنا دا ده «د ځينو ايتونو په تفسير

کښې د پېغمبراکر

حديثونو سره ليکلې شوے قران».

لکه څرنګه چې په روائي تفسيرونو کښې راغلي دي د

خلفاؤ په مکتب کښې د سيوطي دُرّ المنثور تفسير ،او د

21

اهلبېتو
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پېروکارو په نزد د بحراني تفسير برهان،

همداسي دي.
د صحابه ؤ د مصاحفو څو نمونې:
الف -د ا المؤمنين بي بي عائشې مصحف
د بي بي عايشې له خدمت ګار ابييونس نه روايت کياي

چې وائي :عائشې ما ته وفرمايل :چې ما لره يو مصحف

وليکه او راته يې وويل چې هر کله هم دې ايت ته ورسېای:
نو ما خبره کړه.

[وائي ]:کله چې دې ايت ته ورسېد نو هغه مې خبره کړه او
هغې داسې وليکل:
عائشې
وويل :دا مو له پېغمبراکر

اوريدلي وو.

ب -د ا المؤمنين حفصې  ،مصحف
د بي بي حفصې له خدمت ګار ابو رافع نه روايت کياي چې
وې ويل:

ُمصْحَف ،په روايتونو او حديثونو کښې
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حفصې له ما وغوڅتل چې يو مصحف وليکم او وې ويل:
.

کله هم چې دې ايت ته ورسيای:

نو بيا ما ته ووايه چې لکه څرنګه مو زده کړي هماغه شان

درته وليکم[.وائي ]:کله چې دې ايت ته ورسېد نو وې ويل
چې وليکه:
د تېر شوي مطلب په اساس د اسال په وړومبيو کښې،

مصحف داسې کتابونو ته ويلې شول چې نن سبا مونا ورته

تفسيرونه وايو چې پکې د قرآن تردمه او د ايتونو په تفسير
کښې د پېغمبراکر

حديثونه مودود دي.

له دې نه پس له پېغمبراکر

نه وروسته خلفاؤ د ځېنې

مسائلو په خاطر دا اراده وکړه چې قران د پېغمبراکر
له حديثونو ددا کړي چې تفصيل يې بيانوو:

 -9له قرآنه د پېغمبراکر

د حديثونو ددا کول

د قران شريف ځينې ايتونه د قرېشو د هغو مشرانو د غندلو
په حقله نازل شوي وو چې کو له پېغمبراکر

سره
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دنګيدل ،او ځينې نور د قرېشو د صحابه ؤ د قبيلو په

مذمت او مالمت کښې نازل شوي وو لکه د سورۀ اسراء 12

ايت چې بني اميه ؤ يا ځينو صحابه ؤ (چې په ظاهر يې
ځانونه مسلمانان څودل) په حقله فرمائي:
    
او په قران کښې ،هغه ملعونه شوې ونه
يا د سورۀ تحريم څلور او پينځم دوه ايتونه چې د ا
المؤمنين عائشې او ا المؤمنين حفصې په حقله فرمائي:

          
        
  ؛
"(اے دواړو بيبيانو) که تاسو د اهلل تعالیٰ په وړاندې توبه
وکړه چې ستاسو زړونه منحرف او کاږۀ شوي دي[ ،نو (توبه

کول) ستاسو په ګټه دي] او که چرې د [پېغمبر] په خالف

ُمصْحَف ،په روايتونو او حديثونو کښې
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تاسو دواړو د يو بل مرسته وکړه نو ياد سات ،چې خداے

تعالیٰ په خپله د (پېغمبر) مرستندويه دے او دبرائيل او د

مومنانوصالح او له هغو وروسته فرڅتې هم د هغۀ
مددګارې دي".
بيا ورپسې فرمائي:

        
      
 ؛
دا کېدې شي چې که پېغمبر تاسو ته طالق درکړي نو اهلل به

ورته ستاسو په بدل کښې له تاسو نه ډيرې څې څځې او
بيبيانې ورپه برخه کړي داسې بيبيانې چې مسلمانې وي

مومنې وي د هغه فرمان منوونکې ،توبه کوونکې ،عبادت
کوونکې او هجرت کوونکې ،کونډې او پيغلې.
د دې ايتونو په اپوټه نور داسې ايتونه شته چې د نورو
کسانو په مدح او ستائېنه کښې نازل شوي دي .لکه د

ُمصْحَف د حديثونو له نظره
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تطهير ايت په سورۀ احزاب [ ]33كښې چې د پېغمبر
اکر

او على او فاطمه او حسن او حسين په حقله نازل

شوے دے چې فرمائي:
       
 ؛
 
     
 
  

1

"په تحقيق سره خداے غواړي ردس (د هر ډول پليتي او ګناه)
له تاسو اهلبېتو لرې وساتي او تاسو پاک او پاکيزه وګرځوي".
د دې ايتونو او همداسې نورو ايتونو د نازلېدو وخت او
موقع چې د پېغمبراکر

په حديث کښې بيان شوي دي

د درې واړو خلفاؤ له هدف سره مخالف ؤ نو په دې خاطر يې

دغه شعار او (نعره) چې« :حسبنا كتاب اللّه» ولګوله او له
قرانه يې د پېغمبراکر

«حديثونه» په دې طريقه ددا

او بيل کړل چې :وړومبې ابوبكر حکم ورکړ چې د
پېغمبراکر

له «حديثونو» ددا ،يو قران وليکي او دا

 .1سوره احزاب.33 :
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کار د دويم خليفه د خالفت په وخت کښې خاتمې ته ورسېد
د «حديثونو»

نو پس له دې کاره يې د پېغمبراکر

نقلولو او خپرولو د منعې اعالن وکړ ،د دويم خليفه له

وفات نه پس چې ځينو اصحابو او تابعينو بني اميه ؤ او د
دريم خليفه له خپلوانو سره نښتې او دوڅمنۍ رامنځته

شوې نو هغو دڅمنانو د رسول اهلل

هغه حديثونه نقلول

شروع کړل چې د خالفت سرمشريز ه غونډه يې محکوموله.
په تېره بيا د هغو مخالفانو چې د رسول اهلل

مصاحف

يې په الس کښې لرل او هغۀ سره يې د دريم خليفه په خالف

استدالل کوۀ کله چې دريم خليفه دا وليدل نو اعالن يې وکړ

او دا شعار او نعره يې ولګوله چې« :قرآن د
پېغمبراکر

له «حديثونو» دُدا كړئ».

له دې پس يې د پېغمبراکر

د «حديثونو» يو بيل

کتاب له ا المؤمنين حفصې راوخېست او ترې نه يې څو

نور کتابونه وليکل او هغه يې د مسلمانانو لرې لرې
څارونو ته وليال او نور حديثي کتابونه او مصاحف چې

صحابه ؤ د قران د ايتونو نص د پېغمبراکر

له

ُمصْحَف د حديثونو له نظره
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«حديثونو» تفسير سره چې له پېغمبراکر

اوريدلي وو

او هغه يې ليکلي وو دريم خليفه هغه ټول راغونډ کړل او

اور يې ورته ورته کړو .نو نورو مسلمانانو هم له دې پېښې
وروسته ،خپل مصحفونه له دې مصحفه (چې د حفصې له

مصحفه يې ليکلي وو) چې د رسول اهلل

بيان پکې

مودود نه ؤ ،وليکل (د نن سبا په اصطالح کښې ،فوټو
کاپي يې کړل).
صحَف» لفظ يوازې د قران پاک نو
نو له دې نه پس د «مُ ْ
وګرځېد چې پکې د پېغمبراکر

«حديثونه» نه وو او د

وخت تېريدل هم د دې سبب شول چې راتلونکې زمانې

پوهې نۀ شي چې د اصحابو په مصحفونو کښې د قران نص
او د پېغمبراکر

تفسيري «حديثونه» مودود وو.

کله چې عباسي خليفه منصور په  143هجري قمري کال
کښې مسلمان عالمان ،د علم ليکلو ته وهڅول او قران

پېژاندو کسانو او پوهانو د قران ايتونه سره د تفسيرهماغه
شان لکه چې د پېغمبراکر

په زمانه کښې وو ليکلو ته

مال وتړله نو له هغه وروسته هغه مصحف چې پکې د قران د
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ايتونو په تفسير کښې حديثونه بيان شول ،تفسير
ونوميدۀ.

