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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

                            م١٢/٠٤/٢٠١٠                  فرقانیعبدالرحمن 
  

  :اسالمي ارزښتونه 
  بدويم با: ه برخهلورم

  ايمان او اطاعت
                     

  ړتيا ا تهيقينپاره علم او د اطاعت ل
  غيب بالايمان  ,دعلم د حاصلولو ذريعه ,  د ايمان تعريف 

  
  :ړتيا  ا تهيقين علم او پارهد اطاعت ل 

لو نوم دی د ېپه اصل آ  اسالمېچي باب آې تاسو ته مالومه شوه ه لومپ         ارد اطاعت آ اوس موږ , پرورد
وچوښيوو  غواړو ای آوالی تر و خبرو علم رانپې انسان د اهللا ج اطاعت تر هغه وخته نشي پر وړي او دا ه دغو 

ي    .علم د باور اويقين ترحده ونه رسي
ولو وړاندې   په د اهللا تعالى  ېچيركه آه , پوره باور ولري په وجود يقين اوچې انسان د اهللا تعالى ده پكار        له 

ي ؟  اطاعت به د اهللا تعالىي نولر ن ووجود يقين ه و آ   رن
چې اهللا  دا مالومه نوي ېچآوم انسان ته , ړلو ته هم اړتيا ده  علم راوېپه صفاتو باند        د دې سربيره داهللا تعالى 

ي ؟ آوم انسان په والى يو دی اوشريك نلري ، هغه به د نورو تع ولو اوالس اوږدولو نه ولې ډډه وآ ي ړاندې له سر
ه نه خبر دی  اهللا تعالى هر ېچپدې باورنوي  ېچ ه اوري ، اود هر  وري ، اوهر  ان داهللا تعالى له , ه  هغه به 

خه ولي و اواعمالو په ,اخالقو,د افکارو ېچی نوتا ته به مالومه شي  ته فكر وآېچپدې خبره ژغوري ؟ نا فرمان 
رآي داسالم  پيدا آيدلى تر تر هغه وخته نشي  انسان آېپه ړتيا لري هغه  ته ا آومو صفتونو انسانېچ په الره تللوتهډ

پاتي نشي ه  محصورېپوراودا بايد محظ د علم تر دايره , ړي ونه  علم راې صفاتوباندپه اهللا تعالى چې دآومه وخته 
ي او يقينپاخه باوربلكه دا  بايد تر  اي په ز، او پورې ورسي ودانسان زړه د ناوړه خياالنپيدا آړه آې  خه ی تر و 

خه محفوظ شي   په ذريعهعلمې ژوند د دوساتي ، او د ده    . د ناوړ ه آارونو 
خه وروسته انسان ته دا هم بايد مالومه وي         ل الره آومه ت لپاره ژوند آولوى د رضا مطابق  ل داهللا تعاېچدې 

ي , آوم آار اهللا تعالى خوښوي , ده  و انسان هغه آار وآ و انسان له , او آوم آار اهللا تعالى نه خوښوي , تر  تر 
ان و خه   نونې قااود د , ژنيپي سم ونظام انسان د اهللا تعالى قانون اوېچپاره اړتيا ده  آار لېد د, ژغوري هغه آار 

ل او, ون دي   دا داهللا تعالى قانېچپوره باورولري  اړوند  د اهللا تعالى د خوښي پيروياو د دې قانون مطابق عمل آ
ي  ر ي ؟ او آه يې علم وي خو  ی آه دېچكه , باعث  ه شي اطاعت به وآ پوره پدې هكله علم ونه لري نو د 

مان وي پري نوي يا  يى يقين چې هغه هم درست پرته بل قانون اوسيستم شته خه قانون  ې لدېچپه زړه آى داسي 
ي ؟پابندي به آيدالي شي  ، نو د هغه قانون سمه  ه وآ   رن
ام  د اهللا تعالى د قانون ېچاوانسان ته دا هم بايد مالومه وي  ونه او د هغه دنظام خالف  د  پورته آولو خه سرغ

ه ده انجام او تلو ل, پايله   پاره د حساب لوړاندي په داهللا تعالى , ژوندانه په ې د آخرت  چاړتيا ده  پارهد دې مقصد د 
, ي لرپوره يقين او باور وپايله آى د انعامونوترالسه آول  باندي په او د فرمان بردارۍ , د نافرمان سزا   , دريدل
خه بې خبره وي  د آخرت له ېچي آوم س مان خو , ي  ېپايلهغه اطاعت اونا فرماني دواړه بې , ژوندانه  د ده 
ي  دواېچكه , په آخرت آې اطاعت آونكي اونه آونكي دواړه برابر دي  ېچدا وي  خه دا , ړه خاوري آي نو لده 

الي  د اطاعت لېچاميد اوهيله ولې وشي  ان وساتي , پاره تكليفونه اومشكالت و خه  ناهونو  په دنيا  ېچاوله هغو 
   ,       آى ده ته آوم زيان نه اړولي

ي هي آله د اهللا تعالى اطاعت آونكى نشي آيدلي  ي هم ,          لداسې عقيدې سره س ه هغه س پل په خهمدارن
په وړاندي ددريدلوعلم لري خو  عدالت ژوندانه اوداهللا تعالى د پهآخرت چې د پاتي آيدلي اطاعت آي ثابت قدمه نشي 

ين نشي د سره انسان ياوترد  د شكېچكه ,  نلري ېپريقين  ته يو آار هغه وخت د , پاتي آيدلي په آومه خبره 
ان  دا آار ېچپوره يقين ولرئ  ورباندي ېچړه له آومې آولي شئ آله ز كه  خه  ژغوري من دي او له بل آار 

ي , زيانمن دي  ېچچې پدې باور يي   خه مالومي  ته وپوهيدلمقصد په  پاره د هغه آارل د يوه آار د آولو ېچنو لدې 
  .  وي یيقين تر حده رسيدل  د بايدپوههړتيا ده ، اودا علم اوا

  :  دايمان تعريف 
ی، د هغه شي نوم ايمان دی ، دايمان د م آوم شى ې دچا آې ، په رد برسيره بيان  نا اخه موږ د علم اويقين تعبير آ

خه مراد  ى  , منل دي هيدل اوپواومفهوم  تينو صفاتو اود اهللا  د اهللا تعالى وحدانيت او د اهللا تعالى ېچآوم س په ري



 
 

 
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

 

ي پوه وي اود زپه سزا اوجزا په قانون او داهللا تعالى تعالى  , ړه له آومې ورباندي يقين ولري ، هغه ته مؤمن ويل آي
ي فرمانبردارواع مطيلى  انسان مسلمان يعني د اهللا تعاېپايله دا ده چاود ايمان    .  آي
خه ته د ايمان ل د اسالم او ايمان , ي نشي الپرته انسان مسلمان آيدچې له ايمانه  شي ئپوهيدپله په خدغه تعريف 

ي  او د نيال یپرته خو نله تخم , پل تخم سره يى لري  د خېچير دی په ت البته آيدالي شي , پيدا آيدالي نشي  يال
مكه آى وچى تخم  ي آمزورى يا ناقص را شين شي په  بلكل , آرل شي خو د اوبو اوهوا دخرابې له امله نيال

ي له پيل ه آه آوم س ى البته دا ممكنه ده , چى هغه مسلمان شي ه ايمان رانه وړي نو ممكنه نده همدارن چى د يو س
ر د خپه ز پوره او آلك مسلمان برو له امله ړه خپلى آمزورى اوناقصى روزنه له امله اويا له ناوړه آي ايمان وي م
  .نوي 

يپه د ايمان اواسالم له لحاظه انسانان                                                        :لورو طبقو ويشل آي
ى هغه طبقه انسانان دي  ي  ايمانیچى ايمان لري او د هغولوم ر  ي داهللا تعالى اطاعت آونكی دوېچ باعث 

ان  اهللا تعالى نه خوېچآومه خبره , وي ه اوفرمانبردار خه داسي  ی له ژغوري لكه ښوي له هغې خبرې  چې س
ان  خه  ي هغه او آوم آار , ژغوري اور  چې آوم په داسي شوق اومينه تر سره آوي لكه چې داهللا تعالى خوښي

ى دولت حاصلوي    . دا اصلي مسلمان دي , س
  داهللا تعالى اطاعت آونكىی دېچ او طاقتوره ندي پوخيمان يې دومره ا ايمان لري خوېچدويمه هغه طبقه ده 

وي  ر ه طبقه ده خومسلمانه طبقه ده  دا ېچسره لدې , و ي   اوجرمپلى نافرماندا طبقه آه نافرماني آوي د خ, طبقه 
ير دی ، نه دې باغي حي, د سزا مستحقه وي چه به په آ ا  دېچكه , ثيت خو د دې طبقې حيثيت د مجرم دحيثيت په 

وري  قانون ته دد هغه قانون خوپادشاهي مني پادشاه  طبقه د ير ن   .په 
په اصل آي باغي دا , چې د اهللا تعالى دقانون مطابق ښكاري  عمل آوي ې ايمان نلري خوداسېچدريمه هغه طبقه ده 

لدې امله د دوی آوم , داري نده په حقيقت آى د اهللا تعالى اطاعت او فرمنبر ي نيك عملي ظاهرد هغوی, طبقه ده 
ي , اعتبارنشته  ير مني په پادشاه قانون د قانون د خومني  نه پادشاهي پادشاه  د ېچير دی په د دوی مثال د هغه س
ی آه  هپه ظاهردا س په هر پيرونشو شميرلي پادشاه وفاداراوچې د قانون مطابق وي خو دی د  عمل آوي ې داسي تو

ه   .ي آي ل باغي ی دتو
ولو ناوړه طبقه ده  , ده  طبقه اوبدآارهه  ايمان هم نلري او د عمل له لحاظه هم شريرېچطبقه ده  لورمه هغه , دا له 

  . مفسده هم عين وخت کې ده اوطبقه چى دا باغي كه 
ي نيتپورد انساني طبقوو له    خه دا خبره ظاهري م د ايمان اسال, بی المل دئ  ايمان د انسان د آامياېچ ويش 

خه  هغه  , اي آفروي په چى ايمان نوي هلته به د ايمان چيرته , ي آه هغه آامل وي او آه ناقص پيدا آيله تخم 
  .آه هغه د بدترينې درجې بغاوت وي او آه دي آمتريني درجې  ئ ، بل مفهوم يى بغاوت دېچکفر

  
  پای

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


