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Dr. Ershad was born in the city of Herat in 1960. He graduated in Herat Jami High 
School and afterwards he continued his study in Shareea Faculty Of Kabul University. 
Dr.Arshad Ershad got 1st position of the Master Degree from Punjab University of 
Lahor, Pakistan and his P.H.D. degree from Cairo University in Egypt.  
 
He wrote and translated more than 35 books in Farsi and Arabic published World 
Wide. His famous books are: The Miracles Of Quran, Muslameen Return to Quran, & 
Prayer in Haneefee Fegh. You may see him in the Afghan International TV Stations 
such as Ariana Afghanistan, Noor, Ariana Tv, and mostly in the Sadaye Haq program. 
Dr. Arshad Ershad had also sold his popular CD & DVD named Understanding Islam & 
Islamic Studies. He became the president of Islamic Guidance and Promulgation & 
President of the Ibrahim Khalillulah Islamic Center in Fremont (IKIC) and Iman 
International Tv in the USA. 

 

 

  



 داکتر ارشد ارشاد خلص سوانح 
 

را  نزد پدر مرحوم خود موالنا   ینید  ماتیو تعلدر شهر هرات متولد شده    یالد یم   ١٩٦٠داکتر ارشد ارشاد در سال  

در علوم   یماستر  پلومید  شانیپوهنتون کابل فراگرفته اند. ا  اتیجامع هرات و بعدا در فاکولته شرع و مدرسه    یمحمد غور

از پوهنتون قاهره مصر به دست    انیو اد  یسالمپوهنتون پنجاب در الهور و دوکتوراي خود  را در علوم ارا از    یاسالم

  اند. آورده 

  توان یمجمله    و از  دهیو پاکستان به چاپ رس  رانیکتاب و رساله  بوده که در ا  ٣٥  شترازیو تراجم داکتر ارشاد ب  فاتیتال

القرآن و فکرته  وامروز اسالم. فلسفه و احکام جهاد . اعجاز    روزیقرآن، دبه  در بازگشت    نیم یاعجاز قرآن، مسل  شهیاز اند 

 . بردنام   یو نماز در فقه حنف یبه زبان عرب

جهاد و  و مجالت دوران    د یداشته و صدها  مقاله و نوشته در جرا  یزندگ  ایفورنیصاحب ارشاد اکنون در شمال کل  داکتر

در   سیو تدرشرکت نموده و مصروف به دعوت    یاس یو س  یاجتماع  یاسالم  ادیز  یهجرت داشته اند و درکنفرانس ها

 نیو  تا کنون چند باشند    یو منابر مساجد م  ونهایزیتلو  قیجهان از طر  ریاروپا و سا  کا،یدر امر  یمختلفه اسالم   لیمسا

قرار داده   زمایهموطنان  عزو به دسترس    هیته  یو شرع   یمفصل را در موضوعات فقه  یها  ید  یهاکست ها و س  ویود

 .  اند 

شان در   یآموزش   یو برنامه ها   ادتیبوده و تحت ق  مانی ا  یساعته اسالم   ٢٤  ونیزیتلو  نیاز مؤسس  ی کیداکتر ارشد ارشاد  

متقبل شده    ایاطفال و جوانان در سراسر دن  ینیعلوم د  هیو ترب  میزحمات فراوان را در قسمت تعل  شانیمتعدد ا  انیسال

 را بر عهده دارند مانی ا یاسالم یالمللنیب  ونیزیالله و تلو لیخل میمسجد ابراه غیارشاد و تبل استیر شانیااند. 

 


