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د امت د علماؤ او د فتني د علماؤ ترمنځ لوستونکی او مهارت 
 لرونکی امت

 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
َتِوي َهل   قُل  » :لًٌفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک لَُمونَ  الَِّذينَ  َيس   َيع 
لَُمونَ  َل  َوالَِّذينَ  َما َيع  رُ َيتَ  إِنَّ َل َبابِ  أُولُو َذكَّ  تنهښپو خهڅ دوى د: »ژباړه «اْل 

  -" شي؟ داىېك شانته يو دونكيېپوه نه او دونكيېپوه ايا: "هړوک
 د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه او «مني خاوندان پوهي د خو نصيحت
 ېچ ورکوم واهًګ زه او ،ینلر کٌشر ٌڅه چً ید هللا وٌ رګم عبادت
 او بنده جالله جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل حمدم 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                            
او د ترالسه کولو ته تشوٌق او  د اسالم مبارک دٌن د علم د غوښتنً

انسانان ٌی دٌته هڅولً ترڅو د علم په ترالسه کولو کې کوښښ وکړي 
اوپدغه ډګر کې د قرانکرٌم لومړنً آٌتونه هم د لوستلو په هکله راغلً وو 

 اْْلِْنَسانَ  َخلَقَ *  َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ » لکه چې هللا جل جالله فرماًٌ:
ْعلَمْ  لَمْ  َما اْْلِْنَسانَ  َعلَّمَ *  ِباْلَقلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي*  اْْلَْكَرم   َوَربُّكَ  اْقَرأْ *  لَق  عَ  ِمنْ  ٌَ» 

 ولټ) هغه چً نوم په رب خپل د ولوله،(![ ص) غمبرهېپ ېا » ژباړه:
 انسان ٌې خهڅ ټېوټ ېٌو له وٌنً شوي كلكً د، يړک داېپ( مخلوقات

 مرسته په قلم د هغه چً ؛ید مهربان رډې رب ستا او ولوله،  ؛ړک هست
 نه ېپر هغه چً ،ړورک علم هغه ٌې ته انسان ؛یودښو علم( ته انسان)

نو د هللا جل جالله له لورٌپدي باندي امر شوی دی او وحً  «یدېپوه
همپدي باندی نازل شوی ده او امر ٌی پدي کړی وو چې باٌد لوستنه وشً 
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ً دروازه ګڼل کٌږي له هغه نه چې دا د علم د دروازو څخه لومړن
وروسته بٌا قلم ته اشاره وکړي شوه چې هغه هم د علم د لٌکنً او ٌو بل 
ته د رسونً ٌوه لوٌه وسٌله ده او پدي کې د ټولو لپاره ٌو ښکاره بٌان دی 
چې د علم فضٌل ډٌر لوړ دی او هغه ترالسه کولو لپآره د اسالم مبارک 

ښکاره ډول سره اشاره شوی ده چې د  دٌن هڅونه کړی ده او پدي کې په
اسالم مبارک دٌن د علم او دپوهه او د معرفت دٌن دی او د مسلمانانو 
امت او ملت د علم او د تمدن جوړونی ٌو لوي امت ګڼل کٌږی همدارنګه 
په قرانکرٌم ٌو بل سورت هم په بشپړه توګه د قلم په نوم نومل شوی دی 

 َوَما َواْلَقلَمِ *  ن » اسی فرماٌلً دي:او هللا جل جالله پدغه سورت کې د
ونَ  ر  ْسط   ٌې لٌكونكً چً هڅ هغه په او قلم په ید قسم نون؛ » ژباړه: «ٌَ

پدي کې پدي باندي ټٌنګار ٌی کړی دی چې د علم د ټولو وساٌلو او « لٌكً
 د علم د اهمٌت لپآره ځانګړي پاملرنه ورته شوی ده.

ته امر کړي دی چې په دنٌا کې د علم  همدارنګه هللا جل جالله خپلو نبٌانو
د ترالسه کولو لپاره باٌد هڅه او کوښښ وکړي لکه چې هللا جل جالله 

عا و »ژباړه: «ِعْلًما ِزْدِنً َربِّ  َوق لْ  » فرماٌلً دی:  ېا چً هړوک د 
پٌغمبرصلی هللا علٌه وسلم هم د « هړراک علم زٌات ال ته ما! ارهګپرورد

لپآره ٌو لوي ځاي ټاکلی دی او دا ٌی د هللا په الره علم په الره کې د وتلو 
کې د تلو سره برابر کړ دی همدارنګه پٌغمبرصلی هللا علٌه وسلم فرماٌلی 
دي:چې دا د علم په ترالسه کولو کې چې دا پخپله ددی المل کٌدلً شً 
چې د جنت ته د داخلٌدو څخه ٌو المل شً لکه چې پٌغمبر صلی اله علٌه 

فرماٌلً دي: څوک چې د لم په غوښتنه او د ترالسه کولو ددی په هکله 
لپاره وځً نو هغه د هللا جل جالله په الره کې دی تردي چې بٌرته 

نو په علم سره د هٌوادونو جوړونو د ملتونو وده او پرمختک راوګرځً 
او همدارنګه بشرٌت خپله مرتبه او شان ترالسه کولی شً همدارنګه 

ه ډٌره لوړه کړی ده او د هغوي د مرتبً او منزلً قرانکرٌم د علماإ مرتب
ْرَفعِ  » په هکله فرماٌلً دي: مْ  آَمن وا الَِّذٌنَ  هللاَّ   ٌَ  اْلِعْلمَ  أ وت وا َوالَِّذٌنَ  ِمنك 



  

ه   هللاَّ   َشِهدَ ، َخِبٌر   َتْعَمل ونَ  ِبَما َوهللاَّ   َدَرَجات   وَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنَّ  ل وَوأ و َواْلَماَلِئَكة   ه 
وَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  ِباْلِقْسطِ  َقاِئًما اْلِعْلمِ   چً خهڅ ستاسً »ژباړه:  «اْلَحِكٌم اْلَعِزٌز   ه 
 هللا شوٌدى، ړورک علم چً ته كسانو كومو او دي لرونكً اٌمان كسان كوم
 ېپر هللا كوئ، هڅ چً تاسً او. يړک برخه په ېدرج يړلو ته هغو به
ل جالله ددی ګواهً وٌلی ده چې علماء ، همدارنګه هللا ج«دى خبر هښ

َما » هغه څوک دی چې د هللا ج جالله څخه وٌرٌږي لکه چې فرماًٌ:  إِنَّ
ْخَشى ٌَ  َ لََماء   ِعَباِدهِ  ِمنْ  هللاَّ  خبري ېدد خپله په هللا، َغف ور   َعِزٌز   هللاََّ  إِنَّ  اْلع 
 ولټ او ېتښپر او نشته؛ خداى ٌڅه بل پرته هغه له چً ده ېلٌو شاهدي

 هغه له چً دي شاهدان ېپرد هګتو منصفانه او ېتٌنښر په هم علم اهل
 ژباړه: «نشته خداى بل ٌڅه کً واقع په پرته خهڅ باحكمته ور، زور
 خهڅ هغه د عالمان وازيٌ خهڅ انوګبند د هللا د چً دى دا حقٌقت»
 «.دى ونكىښب او برالسى هللا شكهېب. يٌږرېو

ړوالً په هکله نور هم بٌالبٌل اٌتونه راغلً همدارنګه د علم د مرتبً د لو
مْ  َما ق لْ  »ٌادونه کوو: دي چې پدي کې د ځٌنً اٌتونو   َفه وَ  أَْجر   ِمنْ  َسؤَْلت ك 

مْ  وَ  هللاَِّ  َعلَى إاِلَّ  أَْجِريَ  إِنْ  لَك  ء   ك لِّ  َعلَى َوه  ًْ مْ  َما ق لْ ، َشِهٌد   َش هِ  أَْسؤَل ك  ٌْ  ِمنْ  َعلَ
ِخذَ  أَنْ  َشاءَ  َمنْ  إاِلَّ  أَْجر   تَّ هِ  إِلَى ٌَ مْ  َوَما، َسِبٌاًل  َربِّ هِ  أَْسؤَل ك  ٌْ  أَْجِريَ  إِنْ  أَْجر   ِمنْ  َعلَ
 كوم خهڅ ستاسً ما كه: "وواٌه ته دوى »ژباړه:«  اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ  َعلَى إاِلَّ 

 پر خو اجر زما. وي مبارك ته تاسً همدا دي هغه نو وي، تىښغو اجر
 وظٌفه ېپد زه: "وواٌه ته دوى، دى شاهد باندي هڅ هر په هغه او دى هللا

 د چً دى دا وازيٌ ا جرت زما. مړغوا نه ا جرت هڅ خهڅ ستاسً باندي
 كار ېپد زه، يړک غوره الره رب خپل د دي هغه ي،ړوغوا هړز چا

 مخلوقاتو د خو اجر زما. ٌم نه تونكىښغو ا جرت هڅ د خهڅ ستاسً باندي
دارنګه پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم پدي باندي هم« دى ذمه په پالونکً د

ټٌنګار کړی دی او د علم د خاوندانو فضٌلت ٌی بٌان کړي چې دوي د 
ي هکله ډٌرحدٌثونه ٌی رواٌت کړي او وٌلً دي انبٌاإ وارثان دي او پد



  

چې علماء هغه څوک دي چې انسانان سمً الري ته برابربروي جوړښت 
 کوي او سمون رامنځته کوي.

رنګه بی له شکه د علم خاوندان هغه څوک دي چې هللا جل جالله همدا
دوٌته عزت ورکړي ده او د هغوي مرتبه ٌی لوړه کړي ده همدارنګه 
پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم هم د هغوي صفت ٌی کړي اووٌلً چې دوي 
هغه څوک دي چې لوي امانت ٌی ترالسه کړي چې هغه د علم او د 

او خلکو ته د هغه د رسولو امانت دی نو له همدي لپاره پدي باندي دعوت 
ټٌنګارشوٌدی چې د امت مخلصٌن خلک هغه څوک دي چې هغه علماء 
وي او دوي پخپل دغه دنده کې هللا غوره کړي دي ترڅو امت ته د علم 
رسونه وکړي اود اسالم مبارک دٌن ورته ورسوي همدارنګه هللا جل 

د نورو څخه لوړ کړي دي او پدي هکله بٌالبٌل جالله دوي پدي سره 
اٌتونه راغلً دي چې ټول پدي باندي ټٌنګار کوي چې د علماإ شان او 
عزت ډٌر لوړ دی په حقٌقت کې د امت علماإ هغه څوک دي چې خپل 
وخت د امت لپاره مصرفوي او د خپل د د ٌن خدمت کوي او د هٌوادونو 

منځالرٌتوب د زغم او رحمت خدمت ترسره کوي او پدغه الره کې د 
څخه کار اخلً او ددوي دعوت ددي المل کٌږي چې بٌالبٌل هغه څوک 
چې ددوي په ټولنه کې ژوند کوي او له هغه وروسته چې کوم نسلونه 

 راځً د ټولو لپاره ګټه رسوي.
هدارنګه پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم پدي هکله بٌالبٌل حدٌثونه رواړي دي 

اندي ټٌنګار ګوي چې که ٌو انسان مړ کٌږي نو هغه چې ټول په همدي ب
ٌواځً دري شٌان پاتً کٌږي چې ٌو صدقه جارٌه ده ٌو علم دي چې 
خلکو ته پري ګټه رسول شی ٌی او بل هغه نٌک عمله اوالد دی چې د 
هغه لپآره دعاء کوي او همدارنګه پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم به تل دعاء 

ه چې هللا جل جالله دي ورته داسی علم کوله او غوښتنه به ٌی کول
 ورکړي چې هغه نورو ته ګټه رسونکې وي.

 



  

 ولکم یل استغفرهللا و ذا ه یقول اقول
********* 

 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 ید هللا وٌ رګم عبادت د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه او ،ید یپالونک
 نبً او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهًګ زه او ،ینلر کٌرش ٌڅه چً

 او سالم درود ید رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل محمد
 باندي چا هغه په او روګمل په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت

  .کوي تابعداري هغه د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ

 :ورونو انومسلمان درنو روډي
 سر عدالت اقتصاد د خاوندان الري سمً د علماء مند اخالص امت د

 ددٌن یتعال هللا د او ړیک کار لپاره توبٌالرځمن د ًٌ تل ېچ دي الري
 .دي يړک لري نظرونه تندروانو ناپوهانو د ًٌ خهڅ
 موخو خپلو د ئً دٌن یتعال هللا د ېچ دي وکڅ هغه اٌب علماء فتنً د خو
 ېداس بٌالبٌل یدو ده ېولځرګ وسٌله ٌوه لپاره غراضوا شخصً او

 کوي تهځرامن اتفاقً بً نلري هګټ او رسوي ضرر ېچ صادروي ېانګفتوا
 دروازه تکفٌر د لپاره امت د او نه تړښجو کوي ولړوٌجا نه ٌووالً
 ېچ لکه نشً داخل دٌبا ېچ ړیورک یخبردار اسالم ېچ هغه پرانٌزي

 ته ورور خپل ېچ وکڅ هغه هر ًٌفرما لموس علٌه هللا یصل کرٌم نبً
 هغه په بٌرته بٌا نو وي نه که او ده سمه خو وي هغه که وواًٌ کافر

 .ًځرګ
 الرهګت خپله ېباند خلکو په اٌسګتن او سختً تندروي علماإ فتنً د
 توبٌالرځمن د نٌد مبارک د اسالم د ېچ ده الرهګت هغه دا ده ېولځرګ

 لري مشقت او سختً ولډ هر خهڅ خلکو د اسالم کهځ ده ريٌل خهڅ زغم
مْ  َجَعلَ  َوَما : »فرماًٌ یتعال هللا ېچ لکه دي يړک ك  ٌْ ٌنِ  ِفً َعلَ  َحَرج   ِمنْ  الدِّ

 نبً او ؛«ېراوست ده نه ًګتن هڅ تاسً پر ېٌ ًښک دٌن په او :»هړژبا« 



  

 نفرت اوسئ ورکوونکً زٌري تاسو ًٌفرما وسلم علٌه هللا یصل کرٌم
 یتندرو تشدد د کً فتوا په نو کوئ؛ مه سختً کوئ سانتٌاآ نه یخپروونک

 ېچ هغه ده ېک کرټ په سره زغم د او توبٌالرځمن د ستلٌاخ کار خهڅ
 َوَكَذلِكَ  :»فرماًٌ یتعال هللا ېچ لکه ړیک ارګٌنټ پري نٌد مبارک اسالم

مْ  ةً  َجَعْلَناك  ون وا َوَسًطا أ مَّ  ولډ ېهمد په او »:هړژبا« النَّاسِ  َعلَى ش َهَداءَ  لَِتك 
 ٌوالوړن پر تاسً چً ٌاست ولًځرګ( امت غوره) وسط ا مت ٌو ږمو

 ۍتندرو او ۍسخت د او ید عدالت او برابري معنا وسطٌت د او ؛«شاهدان
 کرٌم نبً ېچ لکه ًځرګ المل هالکت د امتونو د ېچ ید یوال لري خهڅ

 او ۍروتند د ېک دٌن په تاسو خلکو یا: ًٌفرما وسلم علٌه هللا یصل
 ېمخک خهڅ تاسو له ېچ وکڅ هغه کهځ وژغورئ انځ خهڅ ۍسخت

 الثوري سفٌان ډ او کولو یتٌر خهڅ حد د ېک دٌن په یهغو شوي هالک
 .یشو ارګٌنټ ېهمد په هم ېک حدٌث په
 کوي ېخبر علمه له بً ېچ دي ٌوشان هم وکڅ هغه سره علماإ د فتنً د
 ندي دا یدو کوي منعه خهڅ ېنٌون د اسبابو د امت او ورکوي ېانګفتوا او

 او يېږک لګڼ خهڅ مقاصدو مهمو د انوٌاد د آبادول دنٌا د ېچ يړک درک
 هم ېک دنٌا په چً وڅتر کوي نه یدرناو دٌن د ږزمون هغه تر خلک
 امونهګ لًټکو باٌد ېک چارو ولوټ په لپاره ېهمد له نو وړونک ګپرمخت
 پدي دي شوي پوه غلط یهغو کوي منعه خهڅ لدي ېچ وکڅ وړک پورته
َنا :»فرماًٌ یتعال هللا هکله ا ِفً آِتَنا َربَّ ٌَ ْن  َوِقَنا َحَسَنةً  اْْلِخَرةِ  َوِفً َحَسَنةً  الدُّ
ارِ  َعَذابَ   او دنٌا د هم ته ږمو! ربه ږزمو ېا واًٌ وكڅ او :»هړژبا« النَّ

 «.وساته عذابه له اور د ږمو او هړک برخه په را ًښېګڼ اخرت د هم
 یفتو د لوري له خلکو اهله نا د ېچ کوو ارګٌنټ باندي پدي دلته ږمون

 د چاري ولډ دغه ېچ کهځ کوي تهځرامن مراهًګ پخپله جرأت ورکولو
 عنهما هللا یرض عبدهللا بن جابر د ېچ لکه رسوي زٌان ته ژوند خلکو
 احتالم او وو ناروغ ېچ ړیس وٌ یشو ارګٌنټ ېهمد په هم ېک حدٌث



  

 وسلم علٌه هللا یصل کرٌم نبً کله چً اٌب وو ړیک ًٌ غسل نو وو یشو
 .واي ړیک ًٌ تٌمم باٌد ېچ وو ړیک ارګٌنټ پدي هغه نو وو راغلً ته
 پخپل کً ږمون په ٌو هر ېچ لرو تٌاړا دٌته ولټ تاسو او ږمو ځور نن نو

 ېچ يړوک هڅه او ښښکو کً هڅ هغه په او يړوک کار ېک تخصص
 هغو ولوټ د او وړوک یدرناو علم د وږوٌرٌ خهڅ یتعال هللا د يږپوهٌ پري
 شته ېخبر ېداس یٌرډ کهځ ونٌسو ېک پام په خطرونه کوو چً خبرو

 ید غوره خهڅ خبرو هغه د سکوت نو يږکٌ المل فساد ړۍوٌجا د ېچ
 یغل او يږپوهٌ نه وکڅ ٌو که نو رسوي زٌان ېبلک رسوي نه هګټ ېچ
 وسلم علٌه هللا یصل کرٌم نبً ېچ لکه شً ختم هم به اختالف شً ېپات

 نو لري باور او اٌمان ځور په قٌامت د او یتعال هللا په ېچ وکڅ: ًٌفرما
 .شً ېپات چپ نو نه که او يړوک دي خبره ګڼېٌښ د او دخٌر

 هم باطل او وهځرګو مو تابعداران هغً د او اٌهښو را حق ته ږمون هللا ٌا
 او هړراک لمع ورګټ ته ږمون وساته مو خهڅور او هړک ندګرڅ ته ږمون

 .وساته هٌوادونه ړۍن ولًټ د هګهمدارن مصر او هړک زٌات


