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  د ښوونکي او زدکوونکي وجایب
 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ

ینَ  ّللَاه  َیْرَفع    » :لًٌفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک مْ  آَمنهوا الَذ  نكه  م 
ینَ  ْلمَ  أهوتهوا َوالَذ  . ئڅېږپا نو »اړه:ژب «َخب یر   َتْعَملهونَ  ب َما َوّللاه  َدَرَجات   اْلع 
 چي ته كسانو كومو او دي لرونكي ایمان كسان كوم چي خهڅ ستاسي

 تاسي او. يړک برخه په ېدرج يړلو ته هغو به ّللا شویدى، ړورک علم
 قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه او« .دى خبر هښ ېپر ّللا كوئ، هڅ چي
 ېچ ومورک واهًګ زه او ،ینلر کٌشر ٌڅه چً ید هللا وٌ رګم عبادت د

 او بنده جالله جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل محمد نبً او سردار ږزمون
 په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید رسول

 د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل
 .کوي تابعداري هغه

 :بعد و                            
مونږ د نوي تعلٌمً کال د پٌل په درشل کې ٌو د هللا جل جالله دا چې 

څخه دغه غوښتنه کوو چې دغه کال د کوښښ د هڅو د کامٌابٌو او د 
برٌالٌتوب کال وګرځوي ترڅو زمونږ ټول زدکوونکً برٌالً شً بی له 
شکه چې د اسالم مبارک دٌن علم لپاره ډٌر لوي ځاي ورکړی دی او ددی 

املرنه کړی ده ځکه چې همدا علم دی چې د زړونو ژوند لپآره ًٌ ډٌره پ
لم خاوند د علم له کبله لوړو ترګو رڼا رامنځته کوي ځکه چې د عاو د س

درجو ته رسٌږي او په دنٌا اوآخرت کې برٌالٌتوب ترالسه کوي د علم له 
کبله هغه صله رحمً کوي حالل او حرام پٌژنً هللا جل جالله د علم له 

لوړ کړي دي او په هغوي کې مشران امامان رامنځته کړي کبله انسانان 
 قُلْ »چې د هغوي د اثارو او د کړنو تابعداري کٌږي هللا جل جالله فرماًٌ:

ْسَتِوي َهلْ  ْعلَُمونَ  الَِّذٌنَ  ٌَ ْعلَُمونَ  الَ  َوالَِّذٌنَ  ٌَ  نه او دونكًېپوه اٌا" »ژباړه:« ٌَ
 «.منً خاوندان پوهً د خو نصٌحت  -" شً؟ داىېك شانته ٌو دونكًېپوه
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پاملرنه د لومړٌو څخه چې په علم باندي د اسالم د مبارک دٌن ځانګړي 
ې هللا جل جالله چکله قرانکرٌم رانازل شو  دٌته ًٌ نظر کړی وو لکه 

 َوَربُّكَ  اْقَرأْ *  َعلَق   ِمنْ  اإلِنَسانَ  َخلَقَ  َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ  »فرماًٌ:
ْعلَمْ  لَمْ  َما اإِلنَسانَ  َعلَّمَ *  ِباْلَقلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي*  األَْكَرمُ   غمبرهېپ ېا] »ژباړه:« ٌَ

 د* ي؛ړک داېپ( مخلوقات ولټ) هغه چً نوم په رب خپل د ولوله،(![ ص)
 ستا او ولوله،* ؛ړک هست انسان ٌې خهڅ ټېوټ ېٌو له وٌنً شوي كلكً
* ؛یودښو علم( ته انسان) همرست په قلم د هغه چً* ؛ید مهربان رډې رب

د وحً له الري « .یدېپوه نه ېپر هغه چً ،ړورک علم هغه ٌې ته انسان
چې لومړنً څه نازل شوي دی هغه په لوستلو باندي امر وو چې دا پخپله 
د علم د دروازو لپاره ترټولو مهمه دروازه ګڼل کٌږي بٌا له هغه وروسته 

د علم ٌو له بل څخه د لٌږدولو  قلم ته اشاره شوی ده چې هغه د لٌکلو او
ٌو وسٌله ګڼل کٌږي نو بدي کې خلکو لپآره ددي خبرداری ورکړي دی 
چې د علم فضٌلت لوړ دی او همدارنګه خلک ٌی دٌته هڅولً دي چې 

 ددی غوښتنه وکړي او هڅونه پری وکړي.
د علم ٌو لوي ځاي او د علم خاوندانو لپاره لوړي مرتبً دي که چٌرته 

ماإ شتون نه درلود نو خلک به ګمراه شوي وو علم نور دی چې علم او عل
خاوند ًٌ د چارو حقٌقتونو ته ځان رسولی شً او د خلکو لپآره علماء لکه 
د سترو په شان دي لکه چې په اسمان کې هغوي ته الره ښاًٌ هللا جل 

ْعلَمُ  أََفَمن »جالله فرماًٌ: َما ٌَ كَ  أُنِزلَ  أَنَّ ٌْ بِّكَ  ِمن إِلَ َما أَْعَمى ُهوَ  َكَمنْ  ْلَحقُّ ا رَّ  إِنَّ
رُ  َتَذكَّ  چً وكڅ هغه شً؛ یداېک هګنڅ دا نو، هښ »ژباړه:« األَْلَبابِ  أُولُو ٌَ
 او ژنً؛ېپ حق ،ید یشو ړک نازل باندي تا پر چً كتاب، دغه رب د ستا
 - شً؟ شان ٌو هړدوا دى، وندړ پلوه له حقٌقت ېدد چً وكڅ هغه

ګوٌا چې هللا جل جالله پدغه اٌت کې « .نًم خلك ٌارانښهو خو نصٌحت
خلک دوه ډولو ته وٌشلً دي ٌو عالم او بل هم ړوند نو علم ًٌ د 
ړوندوالً په مقابل کې ذکر کړی دی د بصٌرت څخه دلته مقصد د علم او 
د پوهً بصٌرت  دی د لٌدلو بصٌرت دی لکه چې هللا جل جالله 



  

َها »فرماًٌ: ُدورِ  ِفً الَِّتً اْلقُلُوبُ  َتْعَمى َولَِكن ارُ األَْبصَ  َتْعَمى الَ  َفإِنَّ « الصُّ
 يږندٌړ ونهړز هغه خو ي،ږندٌړ نه ًګستر چً دى دا حقٌقت »ژباړه:
نو د همدي لپآره قرانکرٌم د علم شان لوړ کړی دی او د « سٌنو په چً

هغه تعبٌر ًٌ په دلٌل او سلطان باندی کړی دی لکه چې هللا جل جالله 
اتِ  ِفً ٌَُجاِدلُونَ  ٌنَ الَّذِ  »فرماًٌ: ٌَ رِ  هللاَِّ  آ ٌْ  هللاَِّ  ِعْندَ  َمْقًتا َكُبرَ  أََتاُهمْ  ُسْلَطان   ِبَغ

 ګړېج باندي اٌتونو په هللا د خلك دغه او »ژباړه:« آَمُنوا الَِّذٌنَ  َوِعْندَ 
 د نالرهړک دغه. وي راغلى دلٌل ٌا سند كوم ته هغو چً ېد له ېب كوي،

 «.ده كركجنه سخته انديړو په مإمنانو د او هللا
پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم هم د علم مرتبه او د هغً د غوښتونً او د 

داسی  دی لکه چې فرماًٌ: څوک چې ترالسه کولو فضٌلت بٌان کړی
ٌوالره غوره کړي چې په هغً کې د علم ترالسه کول وي هللا جل جالله 

چې مالئکً خپل به هغه ته د جنت الری آسانه او وروښاٌی او ٌقٌنا 
علم د ترالسه کوونکً او د متعلم لپآره غوړوي او د عالم لپآره  وزري د 

په آسمانونو او په ځمکه کې هغه څوک چې ژوند کوي د بخښنً غوښتنه 
کوي او همدارنګه د اوبو په منځ کې ماران ورته د بخښنً غوښتنه کوي 

بدر د شپً د او د عالم فضٌلت په عابد باندي داسی دی لکه د لٌله ال
سپوږمً فضٌلت په نورو باندي او علماء د انبٌاإ وارثان دي او انبٌاإ 
دٌنار او درهم په مٌراث کې ندی پرٌښً بلکً علم ًٌ په مٌراث کې 
پرٌښً دی نو څوک چې دا علم ترالسه کړي نو هغه ٌوه لوٌه برخه 
ې ترالسه کړی ده او د ابً ذر رضً هللا عنه څخه رواٌت دی دی واًٌ چ

ماته نبً کرٌم )ص( وفرماٌل چې اي ابوذره که چٌرته ته د هللا جل جالله 
لپاره د زرو رکعاتو لمونځ څخه  د کتاب څخه ٌو آٌت زدکړي نو دا تا

غوره دی او که چٌرته ته د علم د ٌو باب څخه ٌو باب زدکړي او په هغه 
خه باندی عمل وکړي او که ونکړي دا تا لپاره د زرو رکعاتو لمونځو څ

غوره ده او امام علً )رض( فرماًٌ چې علم د مال څخه غوره دی ځکه 



  

چې علم تا ساتً او مال به ته ساتً علم حاکم دی او مال محکوم دی مال 
 د نفقی له وجً کمٌږي او علم د نفقً او د استعمالولو له وجً زٌاتٌږي.

ٌد داسی آداب موجود دی چې بااو د علم لپاره لوړ اخالق موجود دی او 
طالب علم هغه پخپل ځان کې راولً ترټولو مهمً دادي چې خاص هللا 
لپآره اخالص ولري نو په همدي ځاي کې په ښوونکً او زدکوونکً 
دواړو ته الزمه ده چې د علم د ترالسه کولو پرمهال د هللا )ج( رضاٌت 
ترالسه کړي د رٌا او همدارنګه د کبر څخه ځان وساتً  ځکه چې علم هم 

پټ شهوت هم لري چې که چٌرته د بنده زړه ته هغه ورسٌږي نو  داسی ٌو
هغه بٌا د ځان ښودنً او د کبر او شهرت مٌنه ورکً زٌاتٌږي چې دا 
پخپله بٌا په سلوکٌاتو باندی اغٌزه کوي او ځان په خلکو باندي لوړ ګڼً 
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم مونږ ته ددی څخه خبرداری راکړی او 

څوک چې علم ترالسه کوي ترڅو ناپوهانو باندي ځان  فرماٌلً دي:
وښاًٌ او همدارنګه علماإ باندي کبر وکړي او ٌا ددی لپآره ترالسه کوي 

 ترڅو خلک دٌته لوړ وګوري نو هغه به په اور کې وي.
د آدابو د جملً څخه بل هم خشوع او عاجزي ده خلٌفه مالک رشٌد ته 

ي نو ته د هغه علم اغٌزي او داسی لٌکلً کله چې ته علم ترالسه کړ
سکون باٌد په تا کې ولٌدل شً ترڅو په تاکې عزت نرمښت او اطمئنان 
رامنځته شً نو د همدي لپاره عمر رضً هللا عنه فرماٌلً دي:علم ترالسه 
کړي او همدارنګه د علم له الري اطمئنان او عزت ترالسه کړي ځکه 

م د ګناهونو سره نه جمع چې علم د کبر سره برابر ندي او همدارنګه عل
کٌږي بلکً علم د هغه د غوښتنً او د هڅو له کبله انسان ترالسه کولی 
شً اود علم له کبله په انسان کې پرهٌزګاري زٌاتٌږي لکه چې هللا جل 

قُوا »جالله فرماًٌ: َ  َواتَّ َعلُِّمُكمُ  هللاَّ ٌُ ُ  َو ُ  هللاَّ ء   ِبُكلِّ  َوهللاَّ ًْ  هللا د »ژباړه:« َعلٌِم   َش
 هڅ هر پر هللا او ًٌښدر الره سمه عمل د ته تاسً هللا ئ،ېږرېوو قهره له
َناهُ  ِعَباِدَنا ِمنْ  َعْبًدا َفَوَجَدا او په بل ځای کې فرماًٌ: «.دى پوه ٌْ  ِمنْ  َرْحَمةً  آََت

ا ِمنْ  َوَعلَّْمَناهُ  ِعْنِدَنا  خهڅ انوګبند له ږزمو هغوى هلته او»ژباړه:«ِعْلًما لَُدنَّ



  

 خپل له او إ ړیک ىړلو سر رحمت خپل په ږمو چً ومونده هبند ٌو
او بٌا  «.وه ړېک برخه ورپه پوهه خاصه ٌو مو خهڅ لوري

ْمَناَها»فرماًٌ: َمانَ  َفَفهَّ ٌْ َنا َوُكالًّ  ُسلَ ٌْ  هغه په نو »ژباړه: «َوِعْلًما ُحْكًما آَت
 پداسً. یودښو ته( ع) سلٌمان صورت صحٌح ېصلېف د ږمو ًښک وخت
او د ٌحٌی علٌه «إ ړیورک ته وړدوا علم او حكم ږمو چً ًښک حال

ا{ »السالمم په حق کې هللا تعالی فرماًٌ: ٌَى ٌَ ْح ة   اْلِكَتابَ  ُخذِ  ٌَ َناهُ  ِبقُوَّ ٌْ  َوآََت
ا اْلُحْكمَ  ًٌّ  هغه ږمو -!" ونٌسه ګٌنټ كتاب خداى د! ٌحٌا ېا" »ژباړه:« َصِب

او د مالئکو په ژبه « .ړورک( نبوت او حكمت)ًښک ماشومتوب په ته
: ړوك عرض یهغو »ژباړه:«  َعلَّْمَتَنا َما إاِلَّ  لََنا ِعْلمَ  الَ  ُسْبَحاَنكَ »فرماًٌ:

 دومره صرف خو ږمو دى، ذات ستا ٌوازي پاك خو خهڅ اٌتګړنٌم له"
 .«ده؛ ړېراك ته ږمو تا چً لرو پوهه

ول دي ي ځان سمبالددغه آدابو د جملً څخه بل هم د عزت او وقار باند
او رونق لري چې هغه باٌد په ه ٌو داسی هٌبت لوٌوالً ځکه چې علم پخپل

انسان کې رامنځته شً او ددی جملً څخه ٌو هم دادی چې انسان په ښه 
ډول را ښکاره شً او ځان د لهو لهب څخه ځان وژغوري، اوو عالم د 
ه ساٌل لپآره داسی دی لکه ډاکتر چې ناروغ لپآره وي نو الزمه ده چې پ

هغه باندی شفقت وکړي او د هغه الس ونٌسً او سمی الری ته برابر 
کړي او هغه ته سمه الره وښاًٌ د معاوٌه بن حکم څخه رواٌت دی واًٌ: 
مونږ د نبً کرٌم )ص( لمونځ کولو چې ٌو کس پرٌنجً وکړ نو ما ووٌل 
چې ٌرحمک هللا نو ټولو ماته راکتل نو ماورته ووٌل چې څه خبره ده چې 

و ټول ماته راګوری نو ټولو خپل السونه په زنګونو ټپول نو کله چې تاس
ما هغوي ته وکتل نو ومی ولٌدل چې هغوي هڅه کوله چې ما غلی کړي 
کله چې پٌغمبر )ص( لمونځ وکړ نو زما د په هللا قسم وي چې ما داسی ٌو 
ښوونکې نه وو لٌدلی د پٌغمبر په څٌر باندي نه د هغه څخه مخکً نه 

نه ًٌ ماته غوسه وکړه نه ٌی زه ووهلم او نه ًٌ ماته ښکنځل  وروسته
 وکړه.



  

طالب علم باٌد هغه په ځان کې همدارنګه ځٌنً نور داسی چاری شته چې 
راولً لدي جملً څخه د علم په ترالسه کولو کې حرص درلودل او 
همٌشه والی ورباندی کول او پدي کې باٌد ستړٌا باٌد انسان حس نکړي 

ه هغه څه کې ضاٌع نکړي چې هغه فاٌده نه رسوي او کله چې وخت باٌد پ
امام شافعً رحمه هللا څخه پوښتنه وکړي شوه چې ستا رغبت د علم لپآره 
څنګه دی؟هغه  ووٌلً چې زه حس کوم چې داسی ٌو کلمه اوروم چې 
مخکې ما ندی اورٌدلً نو ټول خپل د بدن غړي هماغه لپآره متوجه کوم 

واورم بٌا پوښتنه وکړړي سوه چې ستا حرص په  ترڅو په ښه ډول هغه
هغه باندي څنګه دی؟ بٌا ٌی ووٌلً چې د هغه چا لپآره چې د ډٌر حرص 
د مال لپآره لري زه همداسی د علم لپآره لرم نو بٌا ورنه پوښتنه وکړی 
شوه چې ته څنګه دا غواړی؟ وی وٌل داسی غواړم ګوٌا د ٌو ښځه چې 

ي پسً ګرځً او هغه بل ځوي هم ځوي تري ورک وي او پخپل ځو
 ونلري همداسی زه علم د هغه په څٌر غواړمه.

د ښوونکً احترام او عزت کول: زدکونکً باٌد ښوونکً ته داسی ٌو 
، امام شافعً رحمه خبره ونکړي چې د هغه احترام ته پري زٌان رسٌږي

ر په هللا فرماٌلً دي ما د امام مالک رحمه هللا په وړاندي ورقه او پاڼه ډٌ
ارامه سره اړوله ځکه چې هغه ٌو ډول هٌبت درلوده ترڅو د هغه غږ 

پداسی  وانوري او ربٌع رحمه هللا فرماًٌ ما به ددي جرآت نه درلوده چې
مهال اوبه وڅکم چې امام شافعً به ماته کتل ځکه هغه ٌو ډول هٌبت 

 درلوده او شاعر شوقً ته د هللا خٌر ورکړي چې وٌلً دي:
ګوٌا چې  *ره داسی ٌو ځاي وټاکه  د ډٌر اخترام له وجًد ښوونکً لپآ

 ښونکً ٌو ډول استاز دی*
بی له شکه مونږ دٌته اړتٌا لرو ترڅو ټول علوم ترالسه کړو چې له کبله 
ًٌ خپله دنٌا هم آباده کړو او ددی په اندازه باندي چې مونږ هغه عاومو ته 

ٌر وخت نلرو او اړتٌا لرو چې خپل دٌن چاری پرمخ ٌوسو ځکه مونږ ډ
علمً څٌړنه او ابداعات او ابتکارات اوس د وخت سره الزمً ګرځٌدلً 



  

دي نو مونږ هم باٌد ددغه کښتً څخه شاته پاتی نشو او پدغه الره کې 
پرمختک وکړو نو مونږ ټولو لپآره دا الزمه ده چې ابداعات رامنځته کړو 

باٌد مونږ  او همدارنګه په علمً ډګر کې پرمختګ وکړو او همدارنګه
ددی رغبت ولرو چې خپل ملت لوړو ځاٌونو ته ورسوو او همدارنګه د 
خپلو نٌکو او پلرونو هغه الره غوره کړو چې د علم الره ًٌ غوره کړي 
وه او همدارنګه د علم په ترالسه کولو کې هڅه وکړو ترڅو لوړ ځای 

لو ته ترالسه کړو او همدارنګه فنون هنرونه علوم ترالسه کړو چې هغه ټو
ګټه رسوي او ٌو ډول ګټه ملتونو تمدنونو ته ورسو او زمونږ شعار پدي 
کې باٌد دا وي مونږ هغه څه جوړو چې پخوانٌو به هغه جوړول او هغه 

 څه ترالسه کوو چې هغوي ترالسه کول.
نو عالم او د علم د ترالسه کوونکً ٌا د زدکوونکً د ټولو لپآره دا الزمه 

کې راولً او همدارنګه په هغه باندي عمل  ده چې ښه اخالق په ځان
وکړي ترڅو په ټولنه کې اغٌزمن وسً کله چې ملت د علم او د عمل او  
داخالقو ترمنځ ٌوځاٌوالً راولً نو هغه ملت به په عزت او په لوړوالً 

او هر کله چې اخالق او علم سره راجمع شً نو هلته به کې ژوند کوې 
 ترقً پرمختک رامنځته کٌږي.

 ولکم یل استغفرّللا و ذا ه یقول قولا
********* 

 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید یپالونک

 د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل
 .کوي تابعداري هغه
 :ورونو مسلمانانو درنو ورډی

د اسالم مبارک دٌن د علم او د علماإ شان لوړ کړی دی اګر که د هغوي 
تخصصونه هم توپٌر ولري ګټه رسونکً علم ټولو علومو ته شاملٌږي چې 
خلکو ته پري ګټه رسٌږي برابره خبره ده هغه که په دٌنً چارو کې وي 



  

هللا جل جالله دغه وٌنا او که په دنٌاوي چارو کې نو له همدي لپآره د 
َما »ګورو چې فرماٌلً دي: ْخَشى إِنَّ ٌَ  َ  حقٌقت »ژباړه:«اْلُعلََماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  هللاَّ

چې  «.يٌږرېو خهڅ هغه د عالمان وازيٌ خهڅ انوګبند د هللا د چً دى دا
پدي کې د جهان او د نړۍ علوم هم راځً لکه چې هللا جل جالله 

َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  هللاََّ  نَّ أَ  َترَ  أَلَمْ  :»فرماًٌ  ُمْخَتلًِفا َثَمَرات   ِبهِ  َفؤَْخَرْجَنا َماءً  السَّ
 َوِمنَ *  ُسود   َوَغَراِبٌبُ  أَْلَواُنَها ُمْخَتلِف   َوُحْمر   ِبٌض   ُجَدد   اْلِجَبالِ  َوِمنَ  أَْلَواُنَها
َوابِّ  النَّاسِ  َما َكَذلِكَ  أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلِف   َواألَْنَعامِ  َوالدَّ ْخَشى إِنَّ ٌَ  َ  اْلُعلََماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  هللاَّ

َ  إِنَّ   اوروي اوبه اسمانه له هللا چً ېوٌن نه ته اٌا »ژباړه:« َغفُور   َعِزٌز   هللاَّ
 ٌې ونهګرن مختلف چً راباسو ېوېم راز راز ږمو وسٌله په هغو د بٌا او
 موندل( الري) لٌكً توري تكً او ېسر سپٌنً، هم ًښک غرونو په. وي
 ناوروځ انسانانو، د ولډ ېهمد په او*  وي؟ ٌې ونهګرن لېالبېب چً يٌږک
 خهڅ انوګبند د هللا د چً دى دا حقٌقت. دي مختلف هم ونهګرن اروٌوڅ او
 «.دى ونكىښب او برالسى هللا شكهېب. يٌږرېو خهڅ هغه د عالمان وازيٌ

َماوَ  َخْلقِ  ِفً إِنَّ  :»او په بل ځاي کې فرماًٌ لِ  َواْخِتالَفِ  َواألَْرِض  اتِ السَّ ٌْ  اللَّ
َهارِ  ات   َوالنَّ ٌَ ْذُكُرونَ  الَِّذٌنَ  األَْلَبابِ  ألُولًِ آلَ ٌَ  َ اماً  هللاَّ ٌَ  ُجُنوِبِهمْ  َوَعلَى َوقُُعوداً  ِق

ُرونَ  َتَفكَّ ٌَ َماَواتِ  َخْلقِ  ِفً َو  په مکًځ او اسمانونو د »ژباړه:« َواألَْرِض  السَّ
 ٌريډ لپاره پوهانو هغو د ًښک ګرات ګت په ًځور او ېشپ د او تښپٌداٌ

 خداى ًښک حالت هر مالستً، او ناستً ي،ړوال په چً*دي ېانښن
 «.كوي فكر او غور ًښک تښپٌداٌ په مکًځ او اسمانونو د او. ٌادوي

همدارنګه ګټور علم څخه مقصد هر هغه علم دی چې خلکو ته پري ګټه 
آخرت کې پکار راځً برابره رسٌږي او د هغوي په ژوند او د هغوي په 

خبره ده چې دا شرعً علوم وي که د عربً علوم وي طب وي او که 
فارمسً فزٌک کٌمٌا فلکٌات انجٌنري انرژي او نور داسی علوم چې پدي 
کې راځً او خلکو ته پري ګټه رسٌږي ټول شاملٌږي نو علم د شخصٌت 

و لپاره ٌو بنسټ ګڼل او همدارنګه د ابداعاتو او د ابتکاراتو د رامنځته کول
 أَْهلَ  َفاْسؤَلُوا »کٌږي او ددی دلٌل د هللا جل جالله دغه وٌنا ده چې فرماًٌ:



  

ْكرِ   ئ،ړوک تنهښپو خهڅ خلكو خبرو با له »ژباړه:« َتْعلَُمونَ  الَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  الذِّ
نو د ذکر د کلمً څخه مقصد په اٌت کې « ئ،ېږپوه نه خپله په تاسً كه

علم ت نه شاملٌږي دلته ټولو علومو ته دا شاملٌږي نو  عام دی ٌواځً ٌو
ټولو علومو کې تخصص  بی له شکه مونږ دٌته ډٌره اړتٌا لرو چې په

خپله دنٌا هم آباده کړو او ددي اړتٌا داسی ده په ترڅ کې  ترالسه کړو چې
 لکه دٌنً علومو ته چې سنګه اړتٌا لرو چې خپل آخرت پري جوړو.

او د شاګردانو لپاره دا الزمه ده  علم او د علماإ په اوسنً زمانً کې د
چې غلط مفهومونه سم کړي او همدارنګه هغه غلط ذهنٌت چې د اسالم او 
د مسلمانانو په هکله نوری نړۍ ته ورکړل شوی ده هغه سم کړي او 
همدارنګه د اسالم د مبارک دٌن منځالرٌتوب فکر خپور کړي هللا جل 

ې ددغه منځالرو خلکو څخه مونږ جالله څخه مونږ سوال کوو چ
وګرځوي او مونږ ته هغه څه راوښاًٌ چې په هغه باندي مونږ نه پوهٌږو 
او هغه څه مونږ ته راٌاد کړي چې مونږ نه هٌر شوي دي او زمونږ 

 چاری سمً کړي.
  

 


