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 د ِعلِم دين فضيلتونه 1

، هِ اَلْــَحـمْـُد لـِل ٰـّ َ ٰـّی  َخاَتِم الن َبِْین ـََلُم َعـل ٰـّوۃُ  َوالــس َ ـل ـلَـمِْْیَ  َو الـص َ  َرِب  الْـعّٰ
ِجْيِم   هِ بَـْعُد  فَـاَُعْوذُ  بِـالـل ٰـّ اَم َا ِن الـر َ ْيطّٰ ْحمّٰ     طِمـَن الـش َ ِ الر َ  طِن الر َِحْيمبِْسِم اّلل ّٰ

 د ِعلِم دين فضيلتونه
ٰے  امل يا رَب   :عطارُداعئے   “د ِعلِم دين فضيلتونه”! څوک چې دا رساهل طصف

د خپلې رضا د پاره د ِعلِم دين حاصلولو او په دې اولويل که واوري هغويئ هل 
ب  حسابه  ويئخالص رسه د عمل کولو توفيق ورکړې او هغباندې د اِ 

 ۔اوخبښې

ِ َخاَتِم النَّبِی ّٖن َّى اهّٰللُ عَلَيْهِ وٰالِهّٖ َوَسلََّم   آِمیْن بَِجاہ   .َصل

 رشيف فضيلت د  ُدُرود
لََمد آخري نيب  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل مسلمان چې تر څو پورې په ما  :مبارک فرمان َصَّلَ 

يلږي، اوس د بنده تونه رمحباندې ُدُرود رشيف لويل فرښتې په هغه باندې 
  ۔کم لويل او که زيات هخوښه د

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى َصَّلى اّٰلله

 د بلقيس ختت څنګه راغلے؟
ګزه پلَن وو،  ()ګزه اوږد او څلويښت  ()د ملکه بلقيس شايه ختت اتيا 
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 د ِعلِم دين فضيلتونه 2

دا د رسو زرو او سپينو زرو په قِسما قِسم غمو او ملغلرو ښلک  کړے شوے 
ََعََحرضت سليمان چې وو، لکه  ََلم يْهَِل د بلقيس قاِصد او د هغه ډالئ قبولې  الَسَ

نه کړې او هغې ته ئې دا خط اويلږو چې هغه ايمان راوړي او زما دربار ته 
ََعََحارضه يش نو د هغويئ  ََلم يْهَِل په زړه کښې دا خواهش پيدا شو چې د  الَسَ

د ختت  ۔بلقيس دتله د راتلو نه خمکښې د هغې ختت زما دربار ته رايش
ََعََ راغوښتلو نه د هغويئ ََلم يْهَِل مقطصد دا وو چې د هغې ختت حارض کړي او  الَسَ

ََعََمعجزه ورته ښاکره کړي د پاره د دې چې د هغويئ  ََلم يْهَِل د نبوت حقانيت  الَسَ
[ رښتينولئ]يش ځکه چې د نيب معجزه په صداقت  ظاهره )يعين رښتينويل(

ِِسينو اوفرمائيل چې حرضت سليمان  ۔باندې ديلل وي َٰ ََعََبعضې ُم ََلم يْهَِل  الَسَ
اوغوښتل چې د بلقيس د راتلو نه خمکښې د هغې د ختت شلک او صورت 
بدل کړي او په دې رسه د هغې د عقل امتحان واخيل چې هغه خپل ختت 

ََعََنو هم دغسې هغويئ  ۔پيژندے يش او که نه ََلم يْهَِل خپلو درباريانو ته  الَسَ
داسې بيان کړے شوي دي:اوفرمائيل کوم چې په قرآِن کريم کښې څه 
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سليمان  ترََجۀ کزُن العرفان:
اوفرمائيل: اے درباريانو! په تاسو 

چې زما خوا ته د  يکښې څوک د
فرمانربداره کيدو رسه د راتلو نه 
خمکښې د هغې ختت زما خوا هل 
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جن اووئيل  (1)يو ډير خبيث  ۔راوړي

چې زه به هغه ختت ستاسو په 
خدمت کښې ستاسو د دې ځائ  نه 
د اودريدو نه خمکښې حارض کړم او 
زه ب  شکه په دې باندې طاقت 

 ۔لرونک  يم، امانت دار يم

ََعََد جن بيان ئې چې واوريدلو نو حرضت سليمان  ََلم يْهَِل َسَ زه دا اوفرمائيل:  ال
دا ئې چې  ۔ختت زما دربار ته رايشغواړم چې د دې نه هم زر هغه 

اهللَِواوريدل نو د هغويئ وزير حرضت آصف بن بَرِخيا  چاته چې اسِم  عَلَيْهََرْْحَُة 
ََعََهغويئ حرضت سليمان  ۔واال ويل وو واَعَظم معلوم وو يو د کرامت ََلم يْهَِل َالَسَ

  ۔ته عرض اوکړو د کوم چې په قرآِن کريم کښې څه داسې بيان دے
 انلمل آيت نمرب: ُ ُۃسيپاره سور
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هغه عرض اوکړو  ترََجۀ کزُن العرفان:
د چا رسه چې د کتاب ِعلم وو چې 
هغه به زه ستاسو په بارګاه کښې د 

  ۔سرتګو د َرپ نه خمکښې راوړم

اهللَِحرضت آصف بن بَرِخيا   َيْهََرْْحَُة  د بلقيس ختت د  هپه روحاين طاقت رس عَل

                                                             
1

  غټ رسکش…
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 د ِعلِم دين فضيلتونه 4

ََعََسبا ملک نه بيُت املقدس ته د حرضت سليمان  ََلم يْهَِل َسَ او حمل ته راښلکو  ال
م د ې راوړے شو او په لږ وخت کښې يو دَ هغه ختت د زمکې د الند

ََعََحرضت سليمان  ََلم يْهَِل َسَ  ۔د کرسئ رسه نزدې راښاکره شو  ال

دې د اهلل رَبُّ العّزت دې په هغويئ باندې رمَحت وي او د هغويئ په وسيله 
 ۔زمونږه ب  حسابه خبښنه وي

ِ َخاَتِم النَّبِی ّٖن َّى اهّٰللُ عَلَيْهِ وٰالِهّٖ َوَسلََّم   آِمیْن بَِجاہ  .َصل

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى َصَّلى اّٰلله

چرته چې په دې واقعه کښې د حرضت  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو
اهللَِآصف بن بَرِخيا  ُة  َيْهََرْْحَ د کراماتو بيان دے نو هلته په قرآِن کريم کښې  عَل

ِعلِم دين ډير لويئ  ۔بيان کړے شو“ علم”د هغويئ د کمال لرلو د خاصيت 
 عَلَيْهََرْْحَةُ اهللَِافضل عبادت دے لکه څنګه چې د حرضت عبُد اهلل بن مبارک 

بيا  ۔ءپوښتنه اوکړے شوه چې انسانان څوک دي؟ اوئې فرمائيل: ُعلما نه
 ۔ترې پوښتنه اوکړے شوه: بادشاهان څوک دي؟ اوئې فرمائيل: پرهزيګاره

بيا ترې پوښتنه اوکړے شوه: امحقان څوک دي؟ اوئې فرمائيل: څوک چې 
  ۔د دين په بدل دنيا حاصلوي
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اهللَِسيُِّدنا امام حممد بن حممد بن حممد غزايل  َيْهََرْْحَُة  د دې قول الندې  عَل
اهللَِفرمائې: حرضت عبُد اهلل بن مباَرک  َيْهََرْْحَُة  ِعلم نه لرونکي انسانان په  عَل

دې کښې اونه شمريل ځکه چې ِعلم هغه خاصيت دے د کوم په وجه 
ځکه انسان د دې صٰت په ذريعه  ۔غوره ويانسانان د ټولو ځناورو نه چې 

هغه د جسماين  ۔ه ته عزت حاصليږيهغانسان دے د څه په وجه چې 
نه د  ۔د اوښ نه زيات طاقتور نه دےنو قوت په وجه انسان نه دے ګنې 

نه د  ۔د هايت بدن ډير زيات غټ دےنو بدن په وجه انسان دے ګنې 
نه په دې وجه  ۔زيات بهادر ديحيوانات د ده نه نو بهادرئ په وجه ګنې 

باندې چې دا ډير زيات خوراک کوي ځکه چې د غويئ ګيډه د ده نه زياته 
 )احياء العلوم ۔غټه وي بلکه انسان د ِعلم د پاره پيدا کړے شوے دے

العنکبوت،  ۃسيپاره سور اهلل پاک په قرآِن کريم،  بتغري( /)مرتجم( ،
کښې ارشاد فرمايئ: آيت نمرب 
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او دا مثالونه  ترََجۀ کزُن العرفان:
کوم چې مونږه د خلقو د پاره بيانوو 

 ۔او په دې باندې هم اعمِلان پوهيږي

 د دين سَت 
په حديِث پاک کښې دي: د اهلل پاک يو عبادت داسې اونکړے شو کوم 

په شيفان  (اعلِم)يعين چې د دين د پوهې حاصلولو نه افضل وي او يو فقيه 
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د هر څزي يوه سََت  ۔باندې د زرګونو عبادت کوونکو نه زيات دروند دے
په يو بَل حديِث  ۔وي او د دې دين سََت فقه ده

پاک کښې دي دوه خاصيتونه داسې دي کوم چې په يو منافِق کښې نه 
 ۔وي: ښه اخالق او د دين پوهه

 د دين د اعلِم معيار؟
اهللَِامام غزايل  َيْهََرْْحَُة  فرمايئ: په دې حديث کښې د فقه نه مراد هغه نه  عَل

دا ده چې د کمو نه کمه درجه  [اعلِم]د فقيه  ۔دے کوم چې تاسو ګنړئ
 چې آِخرت د دنيا نه بهرت دے او که چرې په هغه د دې خربې يقني اوسايت

هغه باندې د دې خربې معِرفت رښتون  او اغلب يش نو د دې په برکت 
 ۔رسه به هغه د نِٰاق او ِريا نه پاک يش

 د لقماِن حکيم وصّيت
اهللَِنقل دي چې حرضت لقماِن حکيم  ُة  َيْهََرْْحَ چې خپل ځوي ته کوم  عَل

وصيتونه اوفرمائيل په هغې کښې يو وصيت دا هم وو چې ځويه د علمائ  
ور په صحبت کښې کښينه ځکه چې اهلل پاک د حکمت په نُ  وکرام

باندې زړونه داسې ژوندي کوي لکه څنګه چې زمکه په پرهل پسې په 
  ۔باران
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 ِغذاد زړه 
اهللَِحرضت فَتح َموَصيل  َيْهََرْْحَُة  د خلقو نه پوښتنه اوکړه: که چرې مريض د  عَل

نه منع کړے يش نو آيا هغه به نه مړ کيږي؟ خوړلو، څښلو او دوائيئ 
 د زړه هم دا معامله ده چې که چرېاوئې فرمائيل:  ۔خلقو اووئيل: ولې نه

 ۔مړ کيږي دانه علم او حکمت لرې کړے يش نو  هدرې ورځې د د

اهللَِامام غزايل  َيْهََرْْحَُة  اهللَِفرمايئ: حرضت فتح موصيل  عَل َيْهََرْْحَُة  باللک صحيح  عَل
ِغذا ده هم دغه شان علم  هاوفرمائيل ځکه چې لکه څنګه خوراک د بند

ژوندے وي او د چا رسه  په وجه چې زړه ېاو حکمت د زړه ِغذا ده د کوم
خو هغه ته د  ۔د هغه زړه بيمار او د هغه مرګ الزيم دے چې ِعلم نه وي

دې خربې پته نه وي ځکه چې د دنيا حمبت او د دې مشغوال د دې 
خت د زخم د لکه څنګه چې د ويرې د َغلَبې په و کړي احساس ختم

بيا چې لکه  ۔تکليف احساس نه کيږي اګرچه تکليف موجود وي
مرګ د ده نه د دنيا بوج لرې کړي نو بيا دا خپل هالکت حمسوسوي او 

دا داسې ده  ۔ډير پښيمانه کيږي خو بيا دا د ده په حق کښې ب  فائدې وي
لکه چې په نشه کښې مست ته د نشې او ويرې په حالت کښې لګي د 
زمخونو احساس هغه وخت کيږي لکه چې هغه د ويرې او د نشې نه 

مونږه د پردو د پرانستو د ورځې نه د اهلل پاک رسه پناه  ۔خالص  بيامويم
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ب  شکه خلق اوده دي لکه چې مړه يش نو د دويئ سرتګې به  ۔غواړو
 ۔يږياوغړ

این ںیم
ُ

ےئ وت بیع د  یھب ہن اب آچن آےئ ںیم رشح  ےن اپھچ

ہم آہ! لھک ان اہ ےہ   رِما  اع ےہ  ر
ُ

 ایدخا ھجت ےس ریمی د

 بلاِس حياء
َعا ۃسورسيپاره  اهلل پاک په  کښې ارشاد فرمايئ: ، آيت رافُُ االا

ۡم 
ُّ
ۡیک

َ
َنا َعل

ۡ
َزل
ۡ
ن
َ
  ا
ۡ
د
َ
َدَم  ق

ٰ
  ا
ۤ
لَِباًسا   ٰیَبِنۡی

تِ 
ٰ
َواِرۡی َسۡوا

ۡم َو ی ُّ
ُّ
ا ؕ َو لَِباسُّ  ک

ً
ِریۡش

ٌر ؕ
ۡ
ی
َ
 خ
َ
لِک

ٰ
ٰوی ۙ ذ

ۡ
ق
 الت َ

 

ه! اے د آدم اوالد ترََجۀ کزُن العرفان:
ب  شکه مونږه ستاسو په لور ِِلاس 

چې ستاسو د  و کومکړ هغه نازل
ِلاس هغه )يو رشم څزيونه پټوي او 

او سينګار دے او د َډَول  چې( کوم
 ۔ےد پرهزيګارئ ِلاس د ټولو نه بهرت

نه يقني  “رِیًشا”نه علم د  “لَِباًسا”يو قول دا دے چې په دې آيت کښې د 
ْقوٰی”او د   ۔نه مراد حيا ده “لَِباُس التَّ

اهللَِد حرضت وَهب بن منبه يَماين  َيْهََرْْحَُة  ايمان ب  ” نه روايت دے چې  عَل
جامو دے، د دې جامې پرهزيګاري ده، او د دې سينګار َحيا او د دې ميوه 

 ۔ِعلم دے
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 د ښار د حاِکم رسه د ميالويدو وخت نشته
اهللَِحرضت سالم بن ابو َجعد  يع بُُزرګعظيم تاب َيْهََرْْحَُة  ه زما زبيانوي چې  عَل
واخستم او آزاد ئې کړم نو ما سوچ اوکړو چې اوس  هدرهم مالک په 

 ۔آِخر د ِعلِم دين په حاصلولو کښې مشغول شومکومه پيشه اختيار کړم؟ 
اوس ال اکل هم نه وو تري شوے چې د ښار حاِکم زما رسه د مالقات د 

  ۔پاره راغل  خو ما هغه هل اجازت ورنکړو

حرضت ابو  )د يو بُُزرګ فرمان په داسې معامله باندې څنګه صادق راځي(
اهللَِاَسوَد  َيْهََرْْحَُة   ۔اوفرمائيل: د ِعلم نه زيات عزت واال بَل هيڅ څزي نشته عَل

په خلقو باندې حکومت کوي او اعمِلان په بادشاهانو باندې  انبادشاه
 ۔حکومت کوي

 د فضيلت لغوي او اِصِطاليح معنی 
اهللَِامام غزايل  َيْهََرْْحَُة  د فَضل نه اخست  شوے “ فضيلت”فرمايئ: لٰظ  عَل

لکه چې دوه څزيونه په يوه خربه کښې  ۔دے او فَضل زياتيدو ته وئيل  يش
وي او په دې کښې يو د څه زيايت خربې رسه  )يعين يو شان(ُمشرَتک 

خاص وي نو وئيل  يش چې دا د هغه نه اَفضل دے او دې ته په هغه 
باندې فضيلت حاصل دے او هغه اضايف خربه په د کښې موجوده وي 
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چې وئيل  يش: اَس په  لکه څنګه ۔د پاره د کمال خربه وي هکومه چې د د
َخر باندې فضيلت لري ځکه چې د بوج اوچتولو په طاقت کښې اَس او 
َخر خو برابر دي خو په محله کولو، منډه وهلو، د سختې محلې کولو په 

اوس فرض کړئ  ۔طاقت او د ښه صورت خوبيانې په اَس کښې زياتې دي
يل  َخر د زيايت سامان رسه خاص کړے يش نو دا نيش وئکه چرې 

ه په اَس باندې فضيلت حاصل کړو ځکه چې دا جسماين دکيدے چې 
کوم چې په حقيقت کښې د دے زياتوال  دے خو په حقيقت کښې کم  

معنِوي ت  هيڅ کمال خربه نه ده، ځکه چې په ځناور کښې بدن نه بلکه
  ۔او د هغه صٰتونه مقطصد وي (اصليت )يعين

نور فرمايئ: ِعلم ته د خپل ذات په حلاظ رسه د چا طرف ته د اِضافت 
د اهلل ا بغري مفلقاً فضيلت حاصل دے ځکه چې دکولو [ يعين زياتوايل]

ََعََنبيائ  ِکرامو او د فرښتو اپاک د کمال صٰت، د  ْهَِل ََلم ُمَي َسَ  ۔رشف دے ال

 وجهد خوښې د څزي طرف ته د رغبت 
اهللَِامام غزايل  َيْهََرْْحَُة  فرمايئ: ياد ساتئ چې داسې بهرتين څزيونه د کومو د  عَل

  ۔حاصلولو چې شوق وي د هغې درې قسمونه دي

داسې څزي د کوم د حاصلولو مقطصد چې په څه بَله وجه وي لکه  ()
روپئ پيسې، په اصل کښې روپئ پيسې د اکغذ ټوټې دي د دې هيڅ فائده 
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اکغذ د نوټ په خوړلو نه خو ګيډه َمړيږي او نه تنده  نشته ځکه چې د
ې اهلل پاک د دې په ذريعه باندې زمونږه د رضورتونو رماتيږي، که چ

 ۔نو دا نوټ او د رَّدئ اکغذ به برابر وو فرمائييلوو حاصلول آسان نه 
اهللَِد حرضت َوهب بن منبه  بتغري( /)احياء العلوم،  ُة  َيْهََرْْحَ نه چې د  عَل

درهم او دينار په باره کښې پوښتنه اوکړے شوه نو هغويئ اوفرمائيل: دا د 
انسان د وخت تريولو د پاره په زمکه کښې د اهلل پاک ُمهرونه دي، نه 

تاسو چې دا چرته هم وړئ ستاسو خوړل  کيږي نه څښل  کيږي 
 ۔رضورت به پوره کيږي

هغه څزي د کوم د حاصلولو مقطصد چې خپپله هغه څزي وي لکه د  ()
د اهلل پاک په عفا کړے شوؤ  ۔آِخرت اکميايب او د اهلل پاک د ديدن مزه

 ۔نعمتونو کښې د ټولو نه افضل او ایلعے دا قِسم دے

ه هغه څزي د کوم د حاصلولو مقطصد چې خپپله هغه څزي هم وي او لک ()
چې د لکه څنګه چې انسان غواړي يش  ې نه يو بَل څزي هم حاصلهغد 

چې که چرې د هغه خپه زخيم يش نو د هغه بدن سالمت پاتې يش ځکه 
تکليف رسه رسه د هغه د ژوند د رضورتونو په اکرونو کښې هم ستونزې 

 ۔راخمې ته کيږي ځکه بنده کوشش کوي چې د هغه بدن سالمت وي

نو ِعلم د خپل ذات په حلاظ  ئاوس په دې حلاظ رسه چې ِعلم ته اوګور
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)کوم چې د  سم کښې شامل دےرسه خوندور دے ځکه هغه په دويم قِ 
دا د آِخرت او د دې د اکميابئ وسيله او اهلل پاک ته د  وړوميب نه افضل دے(

چې د دې نه بغري اهلل پاک ته نزدې کيدل نه ځکه ذريعه ده نزدې کيدو 
)يعين د هميشه د پاره د د انسان په حق کښې سعادِت اَبَدي  ۔حاصليږي

مرتبه د ټولو نه اوچته ده او د دې وسيله د ټولو نه افضل ده  سعادت مندئ(
او د هميشه د پاره سعادت مندي د ِعلم او عمل نه بغري نه يش 
حاصليدے او چې د عمل د کيٰيت علم نه وي نو تر عمله پورې نه شې 

دے “ علم”ګيده چې د دنيا او د آِخرت اصيل سعادت پته اول ۔رسيدے
په   ۔ځکه دا د ټولو نه افضل دے

يو روايت کښې دي: ستاسو په دين کښې افضل عمل هغه دے کوم چې د 
  ۔ټولو نه آسان وي او دين زده کول د ټولو نه افضل عبادت دے

 د مال نه بهرت
اهللَُ د مسلمانانو څلورم خليٰه، امرُي املؤمنني حرضت عيلُّ املرتضے   عَـنْهَََُرِِضَ 

اهللَِحرضت ُکَميل بن زياد خنيع  َيْهََرْْحَُة  ته اوفرمائيل: اے ُکَميله! علم د مال  عَل
د مال حٰاظت به تاته  چې علم ستا حٰاظت کوي خو ولېنه بهرت دے 

مال د لګولو رسه کميږي او  ۔علم حاکم دے او مال حمکوم ۔کول وي
 ۔علم د لګولو رسه زياتيږي
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عبادت کوونکي، ټوهل ورځ د روژه د نور ئې اوفرمائيل: ټوهل شپه 
مرګ په اسالم کښې  پهلرونکي جماهد نه اعلم افضل دے او د اعلم 

داسې خال پيدا کيږي کومه چې د هغه د نائب نه بغري بَل څوک نه يش 
 ۔کول  هپور

اهللَُهغويئ  يو څو شعرونه اووئيل په کومو کښې چې دا هم دے: د  ََعـنْهَََُرِِضَ 
خلق مړه  ۔علم په ذريعه اکميايب حاصله کړئ د هميشه ژوند به بيامومئ

  ۔کيږي خو اعمِلان ژوندي پاتې کيږي

 سختې به آسانې يش
اهللَِحرضت ُزَبري بن ابوَبکر  َيْهََرْْحَُة  بيانوي چې زه په عراق کښې ووم زما  عَل

که چرې کړه!  ]حاِصل[ وادل حمرتم ماته پيغام راويلږو چې ِعلم الزيم
ئې نو دا ستا مجال [ مادلاره]غريب ئې نو دا ستا مال دے او که چرې غين 

  ۔دے[ ښائست]

په يو روايت کښې دي: څوک چې علِم دين حاصل کړي اهلل پاک به د 
هغه سختې آسانې کړي او هغه هل به د هغه ځائ  نه رزق ورکړي د چرته 

  ۔وي نه چې به د هغه ُګمان هم نه
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 کيدل وفات دين د اعلِمد 
۔په حديِث پاک کښې دي: اعلِم په زمکه باندې د اهلل پاک اَمني وي

په يو بَل روايت کښې دي: د يوې  
 ۔قبيلې مرګ د يو اعلِم د مرګ نه آسان دے

عقلمند قول دے چې د اعلِم په وفات باندې په اوبو کښې مهيان  د چا
يش خو د هغه يادونه  مخ اغئباعلِم د  ۔او په هوا کښې مرغئ ژاړي[ کبان]

 ۔بايق پاتې وي

 د ِعلم د آِخرت فائده
اهللَِامام غزايل  َيْهََرْْحَُة  ِعلم په دې وجه باندې هم افضل دے چې فرمايئ:  عَل

پته وي چې د يو څزي نتيجه به څومره د عظمت او شان واال وي  سو تهتا
هغه څزي به هم هغه همره فضيلت واال وي او تاسو ته پته لګيدلې ده چې 
د علِم دين د آخرت فائده د اهلل پاک نزدې وال  ميالويدل دي خو په دنيا 

ښې زياتوال  او په طبيعتونو په عزت او وقار ککښې د دې فائده دا ده چې 
دا مفلق د ِعلم  ۔بياموندل  يشکول کښې په رضوري طور باندې احرتام 

لو چارو کښې بيا ِعلمونه خمتلف دي، چې لکه ِعلم په افض ۔فضيلت دے
ل او او زده کول د افضل اکر فائده دے نو د ده حاصلول د افضل اکرونو لټو

 ۔ل اوګرځيدلوَ سَ رَ 
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 د اعلم د څلورو حرفونو په نسبت رسه څلور حديثونه مبارک
رضورت پيښ يش نو نٰع  هغهد  تههغه اعلِم دين ډير ښه دے که چر ()

 ۔نه ب  پروايئ وي نو ځان ب  نيازه اوسايت هغهد  تهرسوي او که چر

َدرَجې دي او د هرو دوؤ درجو په  مينځ کښې  د اعلِم او د اعبد په ()
مينځ کښې دومره فاصله ده لکه څومره مزل چې يو ښه تيار کړے شوے 

 ۔اکلو پورې په منډه وهلو رسه کوي اَس تر د 

َدرَجې  په حديِث پاک کښې دي: مومن اعلم په مومن اعبد باندې  ()
 ۔فضليت لري زيات

 !َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمَپه بارګاهِ رسالت کښې عرض اوکړے شو: يا رسوَل اهلل 
ٰے  افضل عمل کوم يو دے؟ خوږ  لََممطصف َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ارشاد اوفرمائيلو:  َصَّلَ 

َيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمعرض اوکړے شو: يا رسوَل اهلل  ۔اَلِْعلُْم باہلل اهلُل عَل تاسو کوم ِعلم  !َصَّلَ 
)يعين د اهلل پاک ؟ ارشاد ئې اوفرمائيلو: د اهلل پاک د ذات ِعلم ُمراد اخلئ

عرض اوکړے شو: زمونږه پوښتنه د عمل په  معرفت يعين د پيژندلو ِعلم(
اهلُل باره کښې ده خو تاسو  َّلَ  لََمَص اٰلِٖه َوَس َيِْه َو د ِعلم ارشاد فرمائيئ؟ ارشاد ئې  عَل

اوفرمائيلو: چې د اهلل پاک د ذات ِعلم وي نو لږ شان عمل هم فائده 
 ۔رسوي او که چرې دا نه وي نو زيات عمل هم د فائدې نه خايل وي
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 د دنيا او د آِخرت د خري نه څه مراد دے؟
اهللَِعظيم تابيع بُُزرګ حرضت حسن برصي  ُة  َيْهََرْْحَ   د اهلل پاک د دې ارشاد عَل
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 (1) ﴾۱۰۲و َ

نه مراد علم او عبادت “ ةً َحَسنَ ”په تٰسري کښې فرمايئ: په دنيا کښې د 
  ۔آِخرت کښې د دې نه مراد جنت دےدے خو په 

 د ِعلِم دين په فضيلت باندې مشتمل د بُزرګاِن دين اقوال
حرضت عمر فاروِق اعظم د مسلمانانو دويم خليٰه، امرُي الُمؤمنني  ()

اهللَُ  ۔اوفرمائيل: اے خلقو! په تاسو باندې ِعلم حاصلول فرض دي َعـنْهَََُرِِضَ 
ب  شکه د اهلل پاک يو څادر حمبت دے او څوک چې د ِعلم يو باب 

 ۔حاصل کړي اهلل پاک هغه ته هغه څادر اچوي

اهللَُحرضت عبُد اهلل بن مسعود  () اوفرمائيل: ِعلم زده کړئ د دې  عَـنْهَََُرِِضَ 
او د ِعلم اوچتيدل دا دي چې اعملان به  يش نه خمکښې چې اوچت کړے

په هغه ذات مې دې قسم وي د چا په قبضۀ قدرت کښې چې  ۔وفات يش
لکه د اعملانو  زما ځان دے! د اهلل په الره کښې وژل  شوي شهيدان چې

مقام اوويين نو آرمان به کوي چې اکش! دويئ هم اعملان پورته کړے 
                                                             

1
َرب ه! مونږ هل په دنيا کښې خري راکړې او مونږ  زمونږه اے: ترََجۀ کزنالعرفان…

 ۔خري راکړې او مونږه د دوزخ د عذاب نه بچ کړې )هم(هل په آخرت کښې 
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اعلِم نه پيدا کيږي، عِلم د زده  څوک هم (/)احياء العلوم،  ۔شوے وے
 ۔کولو رسه راځي

اهللَُحرضت عبُد اهلل بن عباس  () اوفرمائيل: د شپې لږ سعت د  عَـنْهَََُرِِضَ 
 ۔يزيات خوښ دزما ِعلم تکرار کول د ټولې شپې د وخيې تريولو نه 

اهللَُ)داسې د حرضت ابو ُهريره   عَلَيْهََرْْحَةُ اهللَِاو د حرضت امام امحد بن حنبل  َعـنْهَََُرِِضَ 
 ۔(نه هم نقل دي

اهللَِحرضت حسن برصي  () َيْهََرْْحَُة  فرمايئ: د اعملانو سيايه به د شهيدانو  عَل
 ۔يود وينې رسه تَلَل  يش نو د اعملانو سيايه به د شهيدانو د وينې نه دَرنه 

اهللَِد حرضت اَحنَف  () َيْهََرْْحَُة  قول دے چې ډير زر به اعملان مالاکن جوړ  عَل
يش او د هر هغه عّزت اجنام ِذلت وي کوم چې په ِعلم رسه مضبوط نه 

 ۔کړے يش

اهللَِحرضت امام شافيع  () َيْهََرْْحَُة  اوفرمائيل: د ِعلم د عظمت اندازه د  عَل
دې خربې نه لګيدے يش چې د چا طرف ته دا منسوب وي که هغه په 
وړه خربه کښې ولې نه وي، نو هغه خوشحاهل وي او د چا نه چې دا اوچت 

 ۔يشکړے يش هغه غمژن 
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د يو اعلِم قول دے چې اکش! ماته معلومه يش چې چاته ِعلم ميالؤ  ()
هغه ته ]نو[ هغه ته څه ميالؤ شول او چاته چې ِعلم ميالؤ شو [ نو]نه شو 

۔لڅه ميالؤ شو

د چا عقلمند نه پوښتنه اوکړے شوه چې کوم څزيونه مجع کول  ()
لکه ستا کشتئ ډوبه يش نو پکار دي؟ جواب ئې ورکړو: هغه څزيونه چې 

 ۔ه ستا رسه المبو ويه يعين ِعلمغه
بعضو اووئيل: د کشتئ د ډوبيدو نه مراد د مرګ په ذريعه د بدن 

 ۔هالکيدل دي

خلق هغه امام  يوئيل  شوي دي چې څوک حکمت واګې جوړې کړ
جوړ کړي او څوک چې په حکمت پوهه يش خلق هغه ته د عّزت په نظر 

  ۔ګوري
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