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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

                              م٢٣/٠٤/٢٠١٠                               عبدالرحمن فرقاني: ه ړژبا  
  

  د علم د حاصلولو وسيله
  مودودي: تونه اسالمي ارز
  مه برخهپن

  
 د اهللا تعالى صفات اود اهللا تعالى ېتنه دا ده چ اوس پو،تيا خو تا ته مالومه شوه ړ ايمان اداطاعت لپاره د  

 ږو ؟ مخكي موحاصل آپه آومه وسيله  وشي ې باور پرېغوره قانون اود آخرت د ژوندانه په هكله سم علم چ
 دغه لويه آارخانه ېاللت آوي چ خبره دې او پد، دي ېي خور داهللا تعالى تخليقي نې آ په آايناتوېه چواضحه آ

النده ول صفات په  د اهللا تعالى ېوو آئ ده او هغه يى چلوي ، پدغو آثارو اونه آړونكي جوړصرف يوه جو
 خالصه ، دهغه قهراوغضب ، پالنه دهغه ، دهغه رحم ، د هغه قدرت ، د هغه علم ، د هغه حكمت ،ي كاريه  ګتو

تئ خو دانسان عقل اوفكراو د هغه قابليت اآثرًا د دغو شيانو په پيژندنه آي تيرو. ي كاريوو آي هرصفت  پدي ن
 ،  دي خدايانۍ دروك وايىاو وك وايى خدايان دوه دي ې موجود دي خو سره لدېاندړول آثارد ده په و دا ، ید
 يود هوا ، ی دیخداى آوي  او وايى يو د باران وى ووک خو خدايى  او، شميره خدايان مني ېوک هم باو
ولو خدايانو  ې د دی اويو خدا، ی دیرئ خداان خالصه د هر قوت لپاره ، ی دی اوبل د اور خدا، ی دیخدا

 ې د شرحې دا  ي د خلكو عقل ديره لويه تيروتنه آوي ، چىېول د اهللا تعالى د صفاتو په پيژندنه آډ ې پد، یسردار د
   . ی ندیا اوتفصيل
 انسان له ې چا ويلي دي چ،ي دي   آېاندړ او اندونه وېپه هكله هم دخلكو مختلف نظريه د آخرت د ژوندان  

 دنيا ې په همد انسان ې چا ويلي دي چ، یخه وروسته بل ژوند نشته د ژوندانه ې اولد، ی آيېه وروسته خاورګمر
داهللا تعالى د رضا . الي ګوجزا ي او د خپلو اعمالو سزا ا آيول بيا بيا زيېپه مختلفو شکلونو کله وو  ېک

په ذريعه دير ستونزمن ول د خپل عقل ړ د آوم قانون پابندي ضروري ده  د هغه قانون جوېمطابق ژوند آولو لپاره چ
 سره سره آه په آالونو آالونو د ې لد،ه وي ه عقل ولري او د ده علمي قابليت هم دير  آه انسان دير ،دي آار

 ده پوره حق مالوم ې بيا هم آامل يقين نشي آوالي چاکي  هكله آومه الره هم وې ورسته پدخهتجربه اوغور اوفكر 
پرته ونى  انسانان له هدايت اوالرې چی د علم او عقل سم امتحان خو داسي آيدالى شوه هم که ،ى دي آ

 هغه یت ته رسيدلى وا اوزيار په پايله آى حق اوصداق د خپل آوېوك چ  او ورسته هغه ، شوي واي ودلپري
 وانه ېان پدغه سخت امتحان آګ خو اهللا تعالى خپل بند،یل شوي واګ رسيدلي ناآام ی نواېوك چآامياب او هغه 

پل د صفاتو صحيح علم يى  خ ې چمارلګو ان داسي انسانې اهللا تعالى د خپلى مهربانى په اساس په انسانانو آ،چول 
 د ، ژوند آوالى شي  د اهللا تعالى د رضا مطابقې دنيا کېپد  ورباندي انسانې چودهالره يى هم ورو هغه ت،ودور

 ، دا علم نورو انسانانو ته هم ورسوي ې چ هدايت وآې او هغه ته ي،ه آخرت د ژوندانه متعلق يى هم سم پوهه ورآ
 او په ، یي دلم ورآعه وسيله  د وحي پ ته ی اهللا تعالى دو ، ان دي پيغمبران دهغهګمارل شوي بندګ دا د اهللا تعالى
 اوس د انسان د ، یي د هغه کتاب نوم داهللا آتاب او داهللا تعالى آالم د اهللا تعالى ده ته دا علم ورآې چېآوم آتاب آ

تناکه روزنه اوتعليم  هغه د پيغمبرد پاك ژوند له ليدلو ورسته او دهغه د ارزې چی دې آېعقل او قابليت امتحان پد
 ې خبرېتيني آه نه ؟  آه هغه حق شناس او حق پرست وي نو ريړور آولو ورسته ايمان راوپه هكله د غ

 ده د حق او ېنو د انكار معنا دا ده چ وآې او آه انكار ي،ي  روزنه مني او په امتحان آى آاميابيی سیتيناودري
 او داهللا تعالى او دهغه دقانون ،آاموي  ناې دا انكار دى په امتحان آ، ی دی صالحيت له السه ورآېصداقت د پيژندن

  . كله سم علم نشي حاصلولى او دآخرت د ژوندانه متعلق هي
  : ايمان بالغيب  

ونى مطابق  اود هغه د الر،ي نه آى آي  آله چى ته د آوم شي علم نشى حاصلولى نود عالم په پل،وره ګ  
 ،ربايد سند لرونكى وي اآډ ، ېرته ور بلكه داآ، ېآو نو خپله درملنه په خپله نه ې مريض شې ته چ،ى عمل آ

 له امله ې ته يې دا هغه خبري دي چ،ى وي  د هغه له السه بايد ديرو مريضانو شفا پيدا آ،هغه بايد تجربه آار وي 
 ېپايله آ ايمان په ېهمد د ، ی شته دېر آاآډ ې هغه پدی آوم لياقت پكار دې د تا د درملنه لپاره چېى چړايمان راو

 پرهيز درآوي ېخه چ او له آوم شي ې استعمالوېول يډي په هغه  آومه دوا او داستعمال آومه طريقه تا ته ېچ
ي په هغه عمل  دى درېه  او آوم ېپه وآيل باور کو ته ېه د قانون په معامله آ همدارن، ېهغه شي نه خور

 هغه درته ې اوآومه الره ېونه باور کوود په الرآوم الر  اوالره نوي درته مالومه نو د ې ې آه ته چير، ېآو
  او د هغه پهېود يقين وکالر د پوهيدو لپاره بايد په يوه ې خالصه د دنيا په هره معامله آ، ېي په هغه الره 

ي علم تا ته  د ايمان بالغيب معنا دا ده چى د آوم ش، ي ويل کي ايمان با لغيب  ته ېهمد  ، ېاطاعت آولو مجبوري
 د اهللا تعالى له ذات اوصفاتو ،ي ي او په هغه يقين اوباور وآمعلوم نه وي د هغه علم له آوم پوه چا نه حاصل آ



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 له ېول عالم آار آوي او ته ي د ده دحكم مطابق د ېي چى د اهللا تعالى فرشت ته پدى هم نه پوهي،خه ته خبر نه يى 
 د اهللا تعالى د رضا مطابق ژوند آولو لپاره آومه طريقه ېي چ هم نه پوهي ته پدي، ېى يهره طرفه محاصره آ

خه ولو خبرو علم تا ته د يوه داسي انسان  د دى ،ي لر ن خبر  تا ته د آخرت د ژوندانه متعلق هم سم،پكار ده 
 په ې خبرېآډخه ت  او دحكم، او دهغه دير پاك ژوند ،خه ويره تيا ويل اود اهللا  د هغه صداقت ريېي چحاصلي

 د ، ی دا ايمان بالغيب د، دي ړ د باور اويقين وې خبرېول او د هغه ،تيا وايى ه وايى ري ې هغه چېليدلو دا مني چ
 له پيغمبره ېكه چ ، یلو لپاره ايمان بالغيب ضروري داهللا تعالى د اطاعت لپاره او دهغه د رضا مطابق عمل آ

خه پرته ته داسالم په الره  اوله صحيح علم ،ا ته د صحيح علم حاصلول ممكن ندي خه تپرته د آومى بلى ذريعه 
  .ېسم تللئ نش

  
  پای

  
    

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


