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و شميره   ٣تر 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

  مودودي: ليکنه 
                             م٣٠/٠٤/٢٠١٠                               عبدالرحمن فرقاني : ژباړه 

 
ي باب کې موږ پوه شوو چې د اهللا تعالی د اطاعت لپاره د صحيح علم حاصلولو ته اړتيا وي او دا علم بايد د  په لوم

خه حاصل شوي وي چې يقين او باور تر حده رسيدلی وي ، او دا علم  انو  بايد د اهللا تعالی د هغو غوره شويو بنده 
ان  و يې نورو انسانانو ته ورسوي او دا غوره شوي بنده  اهللا تعالی دا علم دوي ته د وحي له الرې رسولی دی تر 

ه وايي . دي ) پيغمبران ( ورو چې مودودي صاحب د پيغمبرانو د حقيقت اړوند  ي چې و  .اوس را
   

مه برخه( دريم باب،سالمي ارزښتونها   )شپ
  نبوت

د پيغمبرۍ لنډ تاريخ                         , د پيغمبر اطاعت په پيغمبر باندي د ايمان راوړلو اړتيا , د پيغمبر پيژندنه, د پيغمبرۍ حقيقت 
  .د ختم نبوت داليل, ، ختم نبوتد محمدي نبوت ثبوت, رت محمد صلى اهللا عليه وسلم نبوتد حض

  : باب آې تا ته درۍ خبرې وشوې دوهمپه 
ۍ خبره  دا چې الره اوپه  داهللا تعالى د اطاعت لپارهلم ، د اهللا تعالى په ذات اوصفاتو او د اهللا تعالى  په غوره شوې ت

له آى آامل  په پاياو دا علم بايد داسي وي چې د هغه,  اړتيا دهته آخرت آې  سزا اوجزا دپوهيدو  لپاره  صحيح علم
  .يقين او باور حاصل شي

لوی امتحان آې ندی اچولى چی دا علم د خپل ذاتي آوښ اوزيار په  دوهمه خبره دا چې اهللا تعالى انسان په دومره
ينو غوره شويو بنده  ي بلكه دا علم ده ته د  له الرې رسيدلی دي ، چې اهللا تعالی ) پيغمبران ( انوپايله آې  حاصل آ

انو ته يې ورسوي ته دا علم د وحي له الري وررساوه دوی به   .، او دوی ته حكم شوي دی چې نورو بنده 
آله چې انسان ته مالومه , لي پيغمبران وپيژنيدريمه خبره دا چې د عامو انسانانو مسؤليت دا دی چى د اهللا تعالى سپي

تينئ پيغمبر  ى په حقيقت آې د اهللا تعالى ري نو پكار ده چې آومه الرښونه چې هغه ورته , دی شي چې فالنى س
ه چې هغه ورته حكم آوي هغه ومني , کوي په هغه باندي ايمان راوړي  ي د هغه ,او  او په آومه الره چې هغه 

ي    .پيروي وآ
ه دئ او د پيغمبرانو د پيژندنى  و چې د پيغمبرۍ حقيقت  ه وړاندي موږ غواړو تا ته روښانه آ اوس له هر 

ه ډول دی رن   .والى 
  :دپيغمبرۍ حقيقت 

ئ دی  ولو شيانو انتظام په خپله آ وره , ته خو ويني چې په دنيا آې انسان آومو شيانو ته اړتيا لري اهللا تعالى د دې 
لی وي :  ومره ديرو شيانو سره  اهللا تعالى دنيا ته رالي ي , طفل چې آله پيدا شي  له  د اوريدو , د ليدلو لپاره ستر

ول جسم آى دالمسه قوت , د بويولو او سا اخيستلو لپاره پوزه , لپاره غوږونه  د تللو لپاره , د محسوسولو لپاره په 
ي  لو لپاره دماغ , د آار آولولپاره السونه , پ او داسي بې شميره نو شيان چې له وړاندې يې د ده د اړتياو , د فكر آ

اي پر ئ وي د ده په واړه جسم آى  ي وي لحاظ آ دي د ژوند آولو , اي آ وروسته آله چې په دنيا آي قدم آي
ا ده , هوا ده , لپاره ده ته دومره شيان وجود لري چې ته يې شميرلی نشي  د مور , مكه ده, ياوبه د, حرارت دی, ر

 آې د ده لپاره د مور اوپالراوخپلوانو اوآن تردې چې د پرديو په زړونو,  ويپه سينه آې له وړاندې شيدې پيدا شوې
ي  ومره چې وده آوي په هغه , مينه او شفقت پيدا شوی وي چې په پايله آې يې د ده پالنه او روزنه آي وروسته هر 

ول قوتونه د ده د پالنې مكه اوآسمان  واآې د  ي چې  ي او داسې بري  او آچه ورته د اړتيا هر ډول شيان برابري
  . خدمت لپاره په آار آخته دي

ل شلدې   ومره قابليتونو ته اړتيا لري هغه ورآ جسماني , وي دي خه چې وړاندې والړ شو په دنيا آې چې انسان 
ي, پوهه, عقل, قوت خو دلته اهللا تعالى , اوديرشته دياو دا راز نور شيان په هر انسان آې  ل, لخبرى آول او

ئ دی ولو انسانانو ته په يوه , عجيب انتظام آ وك به بل چا , کچه ندي ورآ شوي ول قابليتونه  آه داسې وی نوهي
ول , وه انسان د بل انسان پروا درلودهنه به ي, ته محتاج نوی دا راز اهللا تعالى د مجموعي ضرورتونوله لحاظه هغه 

ی اوچا ته يې ي خوچا ته يې يو قابليت دير ورآ وري چې د جسمان,  بل قابليتقابليتونه  په انسان آي پيدا آ ي ته 
يني خلك له نوروخلکو نه وړاندې وي  ې پيشې يا , زحمتكشي له لحاظه  ان يني خلكو آې د آومه  اوپه 

ين, خه دير وياو د بعضو د ذهانت اوعقل قوت له نورو , خه محروم ويهنرقابليت وي چې نورخلک ور ي او
ان, خلک خو پيدايشي سپه ساالران وي د بيانيى يني خلک , ويرئ خصوصيت په بعضو آې د حكمران 

وك داسي پيدا شوي وي چې  دماغ يې په ,  د ليكلو فطري ملكه ويپه بعضو آې, ورآولوغير عادي قوت لري آوم 
ي  رياضي آي ښه آار آوي حتى د دې هنر په اړوند هغه ستونزمن اوپيچيده سوالونه چې د نورو ذهن ورته نه رسي



 
 

 
و شميره   ٣تر 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

 

ی داسې وي چ,  حلويپه ديره ساد ۍ حيرانه يوبل س ې عجيب عجيب شيان جوړولی شي او د ده اکتشاف ته ن
ي د يوه داسي قانوني دماغ خاوند وي چې هغه د قانون  کشالوحل ته  چې نور ورته ورسته له , پاتې وي  يو بل س

خه نه شي رسيدلى دهغه فكر او دماغ  په ديره ساد ورته  رسي هي , دهه دا د اهللا تعالى ورک, يدير غور او فكر 
ان آې خه دا قابليتونه پيدا آي,  دا قابليتونه نه شي پيدا آوليوك په خپل  په اصل آى دا , ينه د تعليم او روزنه 

ى دی    .پيدايشي قابليتونه دي چې اهللا تعالى د خپل حكمت په اساس هر چا ته چې آوم قابليت غوښتى وي ورآ
ې ن ه باندې چې غور وآ و تا ته به مالومه شي چې د انساني تمدن اوپرمخت لپاره چې آومو د اهللا تعالى پدې ورآ

ى دی، او هغو قابليتونو ته چې کمه اړتيا وي هغه يې  قابليتونو ته  ديره اړتيا  وي هغه يې په انسانانو آې دير پيدا آ
ئ يالى دير پيدا آي.  دي په انسانانو آې کم پيدا آ ران, يجن ران او آهن  دا راز د نورو آسبونوخلك دهقانان او آار

ي , يدير پيدا آي او , خو د علمي او دماغي قوت خاوندان او  د سياست اوسپه ساالرۍ د قابليت خاوندان ل پيدا آي
ان ي چې د آوم  يو , ى هنر خاوندان ويهغه خلك ال نورهم ل پيد آي كه چې د دوی هنري السته راوړنې د پي

خه بې نيازه آوي لپاره نور انسانان د هنري    .ماهر د اړتيا 
,  انجينر اوس دا فكر آول پكار دي چې د آامياب انساني ژوندانه لپاره صرف دا يوه اړتيا خو نده چې په انسانانو آې

ختلفو اقتصاد پوهان اودانساني ژوندانه د مختلفو شعباتو لپاره د م, د سياست ماهر , قانون پوه, ساينس پوه, رياضي دان
وك داسي هم وي چې , نو خاوندان پيدا شيقابليتو ولو سربيره  يوه بله مهمه اړتيا هم شته هغه دا چې بايد آوم  لدې 

ه شته او لدې , انسان ته د اهللا تعالى الره وښي  ۍ آې د انسان لپاره  وته آوي چې  پدې ن نورخلك خو صرف دا په 
ه اخيستی ه  رن خه  ه لپاره خو يو ,  شيشيانو  وك داسي هم بايد وي چې نورو ته وښي چې په خپله انسان د 

و انسان د هغى مطابق  ه کې ده  تر  ي دي ؟ او د هغه ورآونكى رضا په  ول شيان چا ورآ دی  ؟  او انسان ته دا 
ي ولو لويه اواصلي ا,  او هغه دايمي اويقيني برئ وموميخپل ژوند په دنيا آې تير آ او عقل دا , ړتيا ده دا دانسان تر 

خه يې  ي وي د دې مهمې اړتيا له انتظام  نه مني  چې هغه خدای چې زموږ هغه واړه واړه ضرورتونه يى پوره آ
ی ي دي , كله داسي ندهنه هي,  ويغفلت آ , اهللا تعالى چې آله د يوه يوه قابليت اويوه يوه هنر خاوند انسانان پيدا آ

ه يى داسي انسان هم پ ې د اهللا تعالى د پيژندنې لوړهمدارن ى دی چې پهغه آ ده ته اهللا تعالى د دين ,  قابليت وييدا آ
ی وي  خه ورآ و دا شيان نورو انسانانو ته هم , او اخالقو اوشريعت علم د خپل دربار  مارلی تر اودې ته يې 

  .و دا هغه خلك دي چې موږ ورته په خپله ژبه آې رسول يا نبي يا پيغمبر وايو, يوښ
  :دپيغمبر پيژنده 

ي   ى طبيعت په اساس پيدا کي ان ى ذهن او يو ان ه چې د نورو علمونو اوهنرونو ماهر خلك د يو  همدا , رن
ي  ى طبيعت سره پيدا آي ان   . راز پيغمبران هم د يوه 

ان ي چې دا شاعر د شاعرۍ د  ليت  لپاره  پيدا ى قابد يوه پيدايشي شاعر شعراوخبرې چې اورو نو داسي بري
ير شعر نشي ويلی, شوي دي ي د ده په  ومره آوښ وآ  همدا راز يوپيدايشي تقرير ,كه چې نور خلك  هر 
خه په روښانه ډول , يو پيدايشي سياسي زعيم, شي مبتكريو پيداي, يو پيدايشي ليكونكى , آونكى له خپلو آارنامو 

ر اړوند بې ساره قابليت ښي چې په نورو آې نوي همدا صورتحال كه چې پدوي آې هر يو د خپل آا, يپيژندل آي
مان کې, يد پيغمبرانو هم د ي چې د نورو  انسانانو په  دوي  موضوع ,  هم نويد دوي په ذهن آې هغه خبرې را

لی،  د دوي فكر داسي باريكو خبروته خود بخود  ي ي چې لدوي پرته نور انسانان يې هغسي نشي  ي انې  داسي 
ي چې د نورو فكر د آالونو ر خه ورسته هم نشي ورسيدلیسي ه وايى موږ ته د قبول وړ وي , له غور  هغوي چې 
يزموږ زړونه شها,  خه د , دت ورآوي چې ضرور به همداسي آي دوي يوه يوه د دنيا له تجربو اود آايناتو له آتلو 

ي تيا ثابتي د دوي طبيعت داسي پاآيزه وي , وغواړو نشوو يې آولیاو آه موږ په خپله داسي خبرې آول , خبره ري
تينی ويچې ه نالره خپلوي,  غوي په هره معامله آى ري كله غلطه خبره نكوي, سمه اوشريفانه آ آوم نا , هغوي هي

ه چې نورو ته وايى هغه آار په خپله آوي  ,ميشه د صداقت اونيك تعليم ورآويه, روا آار نكوي  د دوي په, او 
ي  يژوندانه آې هي داسې مثال نه پيدا آي ه ووايى د هغه خالف عمل وآ د دوی په عمل او قول آې آوم , چې 

ه نوي  ان ته نقصان قبلوي او د خپلى , ذاتي مقصد او  ې لپاره خپل  ې لپاره نورو ته نقصان نه دوي د نورو د 
تيا, رسوي ول ژوند ري نې نه , لی فکرسپي, پاآي , شرافت, د دوي  او د لوړې درجې د انسانيت  نمونه وي چې د پل

ي  ي چې دا س, ورسته هم آوم عيب پدوي آې نه ښكاري خه روښانه آي ي د اهللا تعالى د دغو شيانو له ليدلو 
تنی پيغمبر دي   .ري

  :د پيغمبراطاعت 
ى د اهللا تعالى پيغمبر دیآله چې دا مالومه شي چې ف دهغه د طريقې , دهغه اطاعت آول, بره منلد هغه خ, النى س
ى پيغمبر ومنل, پيروي آول ضروري وي خه بالكل خالف خبره ده چې يو س  شي اوبيا د هغه خبره ونه دا دعقل 

ي چې هغ, منل شي ه وايي داهللا د اړخه يې واييكه چې د پيغمبر د منلو مانا دا ده چې تا ده قبوله آ ه چې , ه   او 
ه آوی هغه د اهللا تعالى خالف وايى ,  تعالى د رضا مطابق يې آويآوي د اهللا ه وايی او يا  اوس چې ته د ده خالف 
كله حق نشي آيدلیاو آومه خبره چې داهللا تعالى خالف , او آوی  د دې لپاره دچا له پيغمبر منلو , وي هغه خبره هي



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  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 چې هغه چې آومه خبره آوي  خه  ومنل شي او د خه دا خبره په خپله الزمي هغه خبره بايد پرته له چون اوچرا 
ه ته پوه شي اويا پوه نشي , ي شيهغه د حكم په وړاندي بايد سر  آومه , پرته لدې چې د دې خبرې په حكمت او

ول مصلحتونه اوحكمتونه ,  خبرې د رښتياتوب دليل آيدالي شيخبره چې د پيغمبرله اړخه وي همدا دې هغې او 
ى  تى ويپك ي دا د دي دليل نشي آيدالي چې پدې خبره آې آومه , نغ آه ته د آومې خبرې په مصلحت نه پوهي

ي هنر ماهر نوي . خرابي ده بلكه د دې مانا دا ده چې ستا په خپله پوهه آې خرابي ده  ان ى چې د  آوم  آوم س
يظاهره ده چ ر دی به دير لوي , ې د هغه هنر په باريكيونه پوهي ساده وي چې محض د دې لپاره د هنر د ماهر م

كه چې دي پرې نه پوهي   .                                       يخبره ونه مني 
خه وروسته په هغه آار دير ډاډ کيدالی : وره د دنيا په هرآار آې د هغه آار ماهر ته اړتيا وي او ماهر ته د ورت 

يشي او د ماهر په آار آې  دخالت  ولو , نه کي ولو آارونو ماهران نشي کيدالی او د دنيا په  ول خلك د  كه چې 
ي , آارونواو شيانو نشي پوهيدلي  ه ماهر پيدا آ ول عقل او هوښياري پدې آې مصرفوي چې يوښه اوتك , ته خپل 

ي آله چې د چا په اړوند تا ته دا يقين حاصل شي چې هغه ښه ماهر دي نوبايد پوره باور ورب لدې ورسته د , اندي وآ
ه آه نه زه يې نه منم دا د عقلمندي  خبره ده په آارونو آې مداخله او په هر خبره آې دا غوښتنه آول چې اول ما پوه آ

خه وروسته هغه ته داليل وړاندي آول وآيل , نده بلكه سراسر بي عقلي  ده آوم وآيل ته د خپلې معاملې له سپارلو 
وي چې تا د خه وباسيدې ته ه خه د هر هدايت په هكله دليل غوښتل به ضرور هغه ,  خپل دفتر  ر  د آوم ډاآ

دي  ر ستا درملنه پي ته دې ته , تا ته د اهللا تعالى په اړه د علم حاصلو اړتيا ده , د مذهب معامله هم همداراز ده , ډاآ
علوماتو په ستا سره په خپله د دغو م, ومه دهاړتيا لرې چې پوه شي چې داهللا تعالى د رضا مطابق ژوند آول طريقه آ

ياوس ته دې ته اړ يې, هكله آومه ذريعه نشته نه وآ تيني پيغمبر پل نه آې بايد دير پ,  چى د ري ه زيرآ پدې پل
ی ام پورته آ ه, اوهوښيارۍ  ا ى پيغمبر و یكه آه چيری تا آوم غلط س ر ,  نو تا به په غلطه الره روان آ م

تينى پيغمبر دي نوبايد آله  ى د اهللا تعالى ري خه دا يقين پيدا شي چې فالنى س چې تا ته وروسته له غور اوښه فكر 
یپه هغه باندې پوره اعتماد و ی او د هغه دهر حكم اطاعت وآ   . آ
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