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 101/01/14/         مولوی زین هللا منلی

 امام فخر الدین رازي
 )له التفسیر الکبیر څخه(

 برخه دریم
 

اړتیا نه لري. نو مراد لومړی قول باطل دی ځکه چې دا حکم، کتاب یا سنت او یا اجماع کې راغلی دی نو هیڅ رد ته 
له دې آیت څخه هغه حکم دی چې مخکې نه دی راغلی او چې راغی نو اوس یې د حکم د دلیل لټه په کار ده. څرنګه 
چې په کتاب، سنت او اجماع کې یې حکم نه شته نو د هغه لټه به په کتاب، سنت او اجماع کې وشي، چې دا حکم 

 به کې حکم شوی دی چې همدې ته قیاس وایي. وشي، لکه چې مشبه ورسره شباهت ولري او پر ده هماغسي حکم
چوپتیا او سکوت نه شي مراد کېدای فردوه الی هللا ولرسول که وویل شي چې ولی د هللا د دې قول څخه چې وایي : 

او یا ولي ورڅخه دا مطلب نه شي اخیستل کېدای چې غیر منصوص دي منصوص ته رد کړای شي او مطلب دي ور 
واخیستل شي ؛ یا ولي داسي مطلب ورڅخه نه شي اخیستل کېدای چې اصلي براءت ورڅخه مراد شي، نو موږ څخه 

ځواب وایو چې لومړۍ پوښتنه په خپله مردوده ده. ځکه چې دا آیت په دې داللت کوی چې هللا وقایع دوه ډوله کړي 
ډول اوقسم وقایعو کې پر اطاعت او انقیاد دي او ځینې هغه وقایع دي چې حکم یې منصوص نه دی. بیا یې په لومړي 

امر کړی دی او په دوهم ډول وقایعو کې هللا امر کړی چې د غیر منصوصو وقایعو حکم له منصوصو وقایعو څخه د 
او سکوت او چوپتیا مراد کېدل روا نه دي، ځکه چې داسې ډېر وقایع شته چې سکوت په ئ قیاس په واسطه معلوم کړ

ال زمه ده چې شخړه په نفي او یا اثبات فیصله شي. درېیمه پوښتنه هم همدا ځواب لري. او د کې نه شي کېدالی او
دوهم سوال ځواب دا دی چې اصلي براءت د عقل په حکم معلوم دی نو د واقعې رد دې براءت ته نه شي کېدای او 

 په دې راز وقایعو کې له قیاس څخه کار اخیستل کېږي.
تاب او سنت دواړه پر قیاس باندې مقدم دي دا قیاس جلی قیاس وي او که خفي. دا منصوص پنځمه مسئله دا ده چې ک -۵

اطیعو هللا پخوا تردې منصوص وي او که وروسته او پر دې باندې دا داللت کوي چې موږ وویل چې د هللا دا قول: 
ده چې د کتاب او سنت مطابعت د کتاب او سنت پر اطاعت امر کوي او دا امر مطلق دی، نو دا ثابته واطیعو الرسول 

 واجب دی.
 دا چې ولي د کتاب او سنت متابعت واجب دی دا څو وجهې لري:

 د ډېرو پوهانو په قول د اشتراک له پاره ده نو د هللا دا قول چې وایي: « إِن»یوه وجهه یې دا ده چې کلمه د  -
 ی.دپه دې داللت کوي چې له کتاب او سنت څخه قیاس ته عدول جایز نه فان تنازعتم فی شی فردوه الی هللا والرسول 

 دوهمه وجهه دا ده چې هللا تعالی قیاس له نورو دریو اړو اصولو څخه وروسته ذکر کړی دی. -
درېیمه وجهه دا ده چې رسول هللا همدغه ترتیب د معاذ رضی هللا په قصه کې راوړی دی چې اجتهاد یې له  -

روسته کړی دی او قیاس یې هغه مهال جایز کړی دی چې کتاب او سنت نه وي او معاذ ته یې کتاب او سنت څخه و
 .فان لم تجد؟ وویل: 

َوإِْذ قُْلَنا لِْلَمالَِئَكِة اْسُجُدواْ څلورمه وجهه دا ده چې هللا تعالی آدم ته په سجود امر کړی دی لکه چې ویل یې دي:  -
بیا نو ابلیس دا نص ټول نه دی دفع کړی بلکې ځان یې له سجدې کولو څخه په  1۳البقره  - آلَدَم َفَسَجُدوْا إاِلَّ إِْبلِیسَ 

اٍر َوَخلَْقَتُه ِمن ِطیٍن قیاس ایستلی دی لکه چې ویل یې دي:  بیا عاقالنو په دې اجماع  آیت . 11االعراف   - َخلَْقَتِني ِمن نَّ
لعون شو. دا بیان په دې داللت کوي چې تخصیص کړي ده چې شیطان قیاس پر نص مقدم ګڼلی دی اوپه دې سبب م

 د نص په قیاس باندې تقدیم د قیاس دی پر نص باندې او دا جایز نه دی.
پنځمه وجهه دا ده چې قرآن په متن کې مقطوع دی ځکه چې په تواتر ثابت شوی دی او قیاس داسي نه دی،  -

 ندې راجح دی.بلکه قیاس مظنون دی له ټولو جهاتو څخه او مقطوع پر مظنون با
الُِموَن شپږمه وجهه دا ده چې هللا تعالی ویلي دي:  - ُ َفأُْولَِئَك ُهُم الظَّ نو آیت. ۳۵المائده  –َوَمن لَّْم َیْحُكم ِبَما أنَزَل هللاه

 که کتاب موجود وي قیاس ته رجوع نه کېږي.
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َها الَِّذیَن آَمُنوا اَل اوومه وجهه دا ده چې هللا تعالی ویلي دي:  - ِ َوَرُسولِهِ َیا أَیُّ ُموا َبْیَن َیَديِ هللاَّ آیت  1الحجرات  -.  ُتَقدم
نو کله چې د قرآن عموم موجود وي او بیا موږ قیاس ور باندې د مخه کړو نو پر هللا او رسول باندې تقدیم راځي او 

 هللا ویلي دي چې دا کار مه کوئ.
ُ َسَیقُوُل الَّذِ  اتمه وجهه دا ده چې هللا تعالی ویلي دي: - ان یتبعون االالظن پوري.  -تر   - یَن أَْشَرُكوْا لَْو َشاء هللاه

په دې آیت کې اتباع د ظن د کفارو له صفاتو څخه دی نو دا دا غواړي چې عمل په قیاس باندې ایت.  1۳۱االنعام 
 جایز نه شي الکن د نص د نشتوالي په صورت کې قیاس ته مخ اړول کېږي.

اذا روی عنی حدیث فاعرضوه  علیه سالم څخه روایت دی چې ویلي یې دي:  نهمه وجهه دا ده چې له نبي -
)که له ما څخه د کوم حدیث روایت وکړی شو نو له کتاب هللا سره یې علی کتاب هللا فان واقعه فاقبلوه واال ذروه. 

 مقابله کړئ که ور سره موافق و ویې منئ او که ور سره موافق نه و پرې یې ږدئ(.
نه شته چې حدیث له قیاس څخه قوي دي، نو هغه حدیث چې له کتاب هللا سره موافق نه وي نو عمل په دې کې شک 

 ور باندې نه کېږي او مردود دي نو قیاس خو له حدیث څخه هم ټیټ دی.
شپږمه مسئله دا ده چې دا ایت پر دې داللت کوي چې له دې څلورو اصولو څخه پرته نور دالیل مردود دي او دا  -۶

ې هللا تعالی وقایع په دوه ډوله کړي دي. یو ډول هغه وقایع دي چې احکام یې منصوص دي او امر یې په ځکه چ
 یا ایهاالذین آمنو اطیعو هللا واطیعو الرسول واولی االمر منکم. طاعت باندې کړی چې هغه د هللا تعالی دا قول دی: 

دوهم ډول هغه وقایع دي چې احکام منصوص نه دي او په دې وقایعو کې یې د حل له پاره پر اجتهاد امر کړی دی. 
 فان تنازعتم فی شیء فردوه الی هللا والرسول. هغه د هللا دا قول دی: 

 ایعو کې په خاصڅرنګه چې پرته له دې دوه قسمه وقایعو څخه نور وقایع نه شته او هللا تعالی په دې دواړه قسمه وق
ډول دالیلو څخه د کار اخیستلو امر کړی دی ، هیڅ مکلف اړ نه دی چې پرته له دې څلورو اصولو څخه پر بل کوم 

 اصل عمل وکړي.
نو موږ وایو چې پر استحسان عمل کول )چې د ابو حنیفه رحمة هللا علیه مذهب دی( او پر استصالح )چې د مالک 

نه دي او که له استحسان او استصالح څخه په همدغو څلورو دالیلو کې کوم دلیل مراد رحمة هللا علیه مذهب دی( روا 
 وي نو بیا دا د عبارت تعبیر دی چې اړه ورته نه شته او ګټه نه لري.

 که له دې څلورو څخه مغایر وي نو قول ورباندې باطل دی چې دلیل یې همدغه ایت دی چې ذکر شو.
پر دې اطیعو هللا واطیعوا الرسول  فقهاء وایي چې د هللا تعالی دا قول چې وایي: اوومه مسئله دا ده چې ډېری  -۷

داللت کوي چې ظاهر د امر د وجوب له پاره دی چې متکلمینو ور باندې اعتراض کړی دی او وایي چې د هللا دا قول 
دا خبره چې امر د وجوب له پر ایجاب داللت نه کوي مګر که ثابته شي چې امر د وجوب له پاره دی، او  اطیعو هللا

 پاره دی دلیل غواړي.
 دا د دلیل اړتیا ده مدلول ته او دا خبره باطله ده، خو فقهاء ورته په دوو وجهو ځواب ویالی شي:

لومړۍ وجهه دا ده چې هغه اوامر چې په مخصوصو وقایعو کې راغلي دي دا اوامر په ندبیت داللت کوي، نو دا  -
معنا یې دا وي چې اتیان بالمأمورات مندوب دی نو په دې صورت کې په دې آیت کې فایده که اطیعوا قول چې وایي 

نه شته، ځکه چې یوازي مندوبیت له همدغو اوامرو څخه ښکاره دي. نو واجب دی د دې آیت حمل پر وجوب باندې؛ 
ښه دي او په دې آیت  تر دې چې ویل کېږي چې اوامر په دې داللت کوي چې د دغو مأموراتو کول له نه کولو څخه

 کې یې له ترک څخه منع شوې ده، نو په دې آیت کې فایده شته.
او دا یو وعید دی چې احتمال د اختصاص یې د هللا ان کنتم تؤمنون باهلل والیوم االخر   دوهمه وجهه دا ده چې وایي: -

او کله چې موږ د دې وعید په عود  . شک نه شته چې احتیاط په دې کې دی؛فردوه الی هللا  په دې قول پوري شته چې
موجب د وجوب شو. نو دا ثابته شوه چې دا آیت پر وجوب داللت  اطیعوهللا باندې ټولو ته حکم وکړو نو د هللا دا قول: 

 کوي او دا په شرع کې یو معتبر اصل دی.
نقول وي. د رسول هللا اطاعت اتمه مسئله دا ده چې له رسول هللا څخه به یا قول منقول وي او یا به ورڅخه فعل م -۱

په فعل کې په رسول هللا پسي اقتداء واجب ده مګر که د عدم اطیعو هللا واطیعو الرسول.  واجب دی ځکه چې هللا وایي
داللت کوي پر دې باندې چې د اطیعوا وجوب دلیل وموندل شي. دا اقتداء ځکه واجب ده چې د هللا دا قول چې وایي 

اتبعوه، فپاره دي. بیا هللا تعالی په بل آیت کې د محمد صلی هللا علیه وسلم، په صفت کې ویلي دي هللا اوامر د وجوب له 
 او دا امر دی، نو واجب دی چې د وجوب له پاره به وي نو ثابته ده چې متابعت د رسول هللا علیه سلم واجب دی. 

 چې هغه بل چا دا فعل کړی دی.متابعت د بل چا د فعل په شان فعل کولو ته وایي او ځکه دا فعل کوي 
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په رسول هللا پسي اقتداء واجبوي، په ټولو افعالو کې؛ او د هللا دا قول اطیعوهللا اوس دلته ثابته شوه چې د هللا دا قول 
په ټولو اقوالو کې د رسول هللا علیه سالم اقتداء واجبوي او دا دوه اصله په شریعت کې د اعتبا وړ واطیعو الرسول 

 دي.اصلونه 
ی واطیعوالرسول واولهللا یې یوازي ذکر کړ او بیا یې وویل اطیعوهللا. نهمه مسئله دا ده چې هللا تعالی ویلي دي  -۹

دا هللا تعالی خپلو بنده ګانو ته تعلیم وکړ چې د دې ادب مراعات وکړي چې د هللا له نوم سره د بل چا نوم  االمر منکم.
تو ته ورسېده نو بیا د مخلوقاتو جمع جایزه ده، ځکه چې هللا په خپله ویلي دي یو ځای نه کړي. بیا چې خبره مخلوقا

او د دې ادب تعلیم یې په دې توګه ورکړی چې رسول هللا او اولوالمر یې سره یو واطیعوالرسول واولی االمر منکم. 
 ځای یاد کړي دي.

من اطاع هللا والرسول فقد رشد کې وویل: له همدې کبله روایت شوی دی چې یو سړی د رسول هللا علیه سالم په مخ
ومن عصاهما فقد غوی )که څوک د هللا او رسول اطاعت وکړي هغه خالصون وموند او که څوک د دواړو عصیان 

بئس الخطیب انت هال قلت من عصا هللا وعصی الرسول رسول هللا علیه سالم، ورته وویل:  وکړي هغه بې الرې شو(.
دې و نه ویل څوک چې له هللا عصیان وکړي او څوک چې له رسول هللا څخه عصیان )ته ډېر بد خطیب یې ولي 
 وکړي هغه بې الرې دی(.

یعنی چې هللا او رسول به دې بېل بېل ذکر کړي وای او یو ځای د دواړو ذکر کول دا وهم پیدا کوي چې معطوف او 
 لوړ دی او هم جنس نه لري. معطوف علیه له یو جنس څخه دي او حال دا دی چې هللا له دې څخه ډېر

دې  دا قول په نو موږ وایو چېپه دې داللت کوي چې اجماع حجت دی.  و اولی االمر منکم لسمه مسئله دا ده چې  -/1

 کوو:یادونه  چې موږ له دغو فروعو څخه د ځینو فروعو د اجماع په فروعو داللت کوي په ډېرو نورو داللت کوي او همداسي
لومړۍ فرع دا ده چې زموږ مذهب دا دی چې اجماع نه منقعده  کېږي مګر د هغو علماؤ په قول انعقاد مومي چې له 
نصوصو څخه یعنی له کتاب او سنت څخه د احکامو استنباط کوالی شي چې دا راز استنباط کوونکو علماؤ ته د فقهي 

و چې دا آیت په همدې خبره داللت کوي، ځکه چې هللا وایي. نو موږ وای« اهل الحل والقعد»د اصولو په کتابو کې 
 دي. تعالی د اولواالمر اطاعت واجب کړی دی او هغه څوک چې په شرع کې د امر او نهي حق لري هغه همدغه راز علما

هغه څوک چې له کتاب او سنت څخه د احکامو استنباط نه شي کوالی  د دوی امر او نهی اعتبار نه لري او همدارنګه 
 غه مفسر او محدث هم دی چې له قرآن او حدیث څخه د احکامو استنباط نه شي کوالی.ه

نو کله چې آیت په دې داللت کوي چې اجماع د اولواالمر حجت دی نو موږ پوهېږو چې د همدې راز علماوو اجماع 
شي کېدای چې د احکامو اعتبار لري چې له کتاب او سنت څخه د احکامو استنباط کوالی شي او عامیان اولواالمر نه 

 استنباط له کتاب او سنت څخه نه شي کوالی.
 دوهمه فرع دا ده چې علماوو اختالف کړی دی په دې کې چې له خالفت څخه وروسته اجماع حجت ده او که نه؟

 اصح خبره دا ده چې هو حجت ده. دلیل یې همدا ایت دی.
د امت د اهل حل او عقد د اطاعت د وجوب ی االمر منکم واطیعوالرسول واولځکه چې موږ وویل چې د هللا دا قول 

تقاضا کوي او په دې کې هغه اجماع چې له اختالف څخه د مخه وي او که وروسته دواړه راځي. نو واجب ده چې 
 هر راز اجماع حجت و ګڼل شي.

 درېیمه فرع دا ده چې د اجماع له پاره د اهل العصر )اصحاب( انقراض شرط دی او که نه ؟
حیح دا ده چې دا انقراض شرط نه دی او دلیل یې همدا ایت دی، ځکه چې دا آیت د اجماع کوونکو د اطاعت پر ص

 وجوب داللت کوي. عامه ده چې اهل عصر منقرض وي او که نه وي.
و څلورمه فرع دا ده چې له اجماع څخه مراد د مؤمنانو اجماع مراد ده، ځکه چې هللا تعالی په دې ایت کې په لومړی

نو دا آیت په دې داللت کوي چې د مؤمنانو اجماع واولی االمر منکم. او بیا یې ویلي دي یاایهاالذین امنو کې ویلي 
 اعتبار لري او چې په ایمان کې یې شک وي د هغوی اجماع اعتبار نه لري.

دې داللت کوي چې پر قیاس په فان تنازعتم فی شیء فردوه الی هللا والرسول دوولسمه مسئله دا ده چې د هللا دا قول 
باندې عمل صحیح دی. موږ وایو، لکه څرنګه چې دا آیت پر دې اصل داللت کوي نو همدارنګه دا آیت پر قیاسي 

 ډېرو فروعو داللت کوي چې موږ په دغو فروعو کې د ځینو یادونه کوو.
ي حکم هغې واقعې ته رد کړئ معنا یې دا ده چې د دې شفردوه الی هللا، لومړۍ فرع دا ده چې د هللا دا قول  -

چې په هغه واقعه کې یې هللا حکم بیان کړی دی، چې دا واقعه له هغې واقعې سره په صورت او صفت کې مشابهت 
 ولري چې هللا یې حکم بیان کړی دی.

 بیا همدا خبره په خبر او اثرهم تائید شوي ده. خبر دا دی: 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ښکلولو )بوسې( په باره کې پوښتنه وشوه نو نبي علیه السالم وویل:  کله چې له رسول هللا علیه سالم څخه د روژتي د
أرأیت لوتمضمضت یعني چې مضمضه د خوراک مقدمه ده همدارنګه بوسه هم د جماع مقدمه ده نو چې په مضمضه 

 روژه نه ماتېږي، همدارنګه په بوسه هم نه ماتېږي.
هللا صلی هللا علیه وسلم ورته وویل: أرأیت لوکان علی بل دا چې خثعمیه د حج په باره کې پوښتنه وکړه نو رسول 

 ابیک دین قضیه هل یجزی؟ فقالت نعم قال علیه السالم فدین هللا احق باالقضاء.
په اثر کې راغلي دي چې له عمر رضی هللا عنه څخه روایت دی چې ده ویلي دي: اعرف االشیاء والنظائرو قس 

ول په دې دلیل دي چې د هللا دا قول فردوه امر دی پر دې چې هر شی دي خپل االمور برآیک. دا آیت او خبر او اثر ټ
 شبیه ته ور رد کړ شي او حکم دي به دې واسطه معلوم کړای شي.

کله چې دا خبره ثابته شوه نو هللا په صورت او صفت کې مشابهت په دې سبب دلیل ګرزولی دی چې د غیر محل 
« قیاس االشباه»م سره او دا هماغه دی چې شافعي رحمة هللا علیه ورته النص حکم مشابه دی د محل النص له حک

بولي او دا آیت یې پر صحت باندې داللت کوي. ځکه؛ کله چې په دلیل ثابته « قیاس الطرد»وایي او اکثره فقها یې 
پوهېږو چې د  شوه چې د هللا د دې قول فردوه مراد دادی چې خپل شبیه ته رد کړای شي، نو له دې څخه موږ په دې

 قیاس په باب کې کلک اصل محض مشابهت دی.
دوهمه فرع دا ده چې دا آیت په دې داللت کوي چې په مسئله کې استدالل پر قیاس هغه مهال کېدالی شي چې نص په   -

 پر همدې اشتراط داللت کوي. فان تنازعتم فی شیء فردوه.کې نه وي راغلی، چې کتاب او سنت دی، ځکه چې د هللا دا قول: 

درېیمه فرع دا ده چې دا آیت پر دې داللت کوي چې کله په واقعه کې په کتاب او سنت او اجماع کې نص   -
ونه موندل شي نو بیا له قیاس څخه کار اخیستل روا دي چې هر راز مسئله وي. په دې باندې د هغه چا قول باطل دی 

ی فان تنازعتم فله قیاس څخه کار اخیستل روا نه دي، ځکه چې د هللا دا قول  چې وایي چې په کفاراتو او حدودو کې
 . په هره واقعه کې عام دی چې نص په کې نه ويشیء فردوه

څلورمه فرع دا ده چې دا آیت پر دې اللت کوي چې که څوک کوم حکم پر قیاس ثابت کړي، صورتاً، نو دا   -
وي چې هغه حکم په نص ثابت وي او چې حکم په قیاس صورتاً  حتمی ده چې دا حکم به په هغه صورت کې قیاس

ې په د  فردوه الی هللا والرسولثابت شوی وي نو پر دې حکم بل حکم نه شي قیاس کوالی، ځکه چې د هللا دا قول 
 وي. ویداللت کوي چې قیاس پر هغه حکم کېدالی شي چې دا حکم د هللا په نص )کتاب( او رسول هللا په نص )حدیث( ثابت ش

پنځمه فرع دا ده چې دا آیت پر دې داللت کوي چې قیاس پر هغه حکم کېدالی شي چې دا حکم په قرآن ثابت   -
شوی وي او هغه حکم چې په قرآن ثابت شوی وي مقدم دی پر هغه حکم باندې چې پر خبر ثابت شوی وي. ځکه چې 

ردوه الی فاو په دې قول کې چې وایي  و اطیعوالرسولاطیعوهللا هللا تعالی کتاب پر خبر مقدم کړی دی، لکه چې وایي 
 چې د معاذ په خبر کې همداسي یادونه شوې ده. هللا والرسول

شپږمه فرع دا ده چې دا آیت په دې داللت کوي چې که په دوو قیاسونو کې د یو قیاس حکم د آیت پر بنا ثابت   -
 و لومړی پر دوهم مقدم دی.وي او د بل قیاس حکم د رسول هللا د خبر پر بنا ثابت وي ن

جمع من « ذوو»د « اولو»ذوواالمر او د دې معنا دا ده چې و اولی االمر، دیار لسمه مسئله دا ده چې هللا وایي  -11
 غیر لفظه ده لکه چې نساء، ابل او خیل دا ټول جمع اسمونه دي او په خپل لفظ کې واحد نه لري.

یا هللا ده. ب« اختلفتم»معنی « تنازعتم»الزجاج وایي چې د فان تنازعتم. څوارلسمه مسئله دا ده چې د هللا دا قول  -1۳
 چې په دې قول کې دوه مسئلې بناء دي:ان کنتم تؤمنون باهلل والیوم اآلخر  تعالی ویلي دي

ل ته اطیعوهللا و اطیعو الرسول او د ده لومړۍ مسئله دا ده چې احتمال لري چې دا وعید عاید وي د هللا دې قو -
 دې قول ته چې وایي فردوه الی هللا والرسول. وهللا اعلم.

دوهمه مسئله دا ده چې د هللا د دې قول ان کنتم تؤمنون باهلل والیوم اآلخر ظاهر د دې تقاضا کوي چې که   -
ي چې مذنب له ایمان څخه ووزي خو څوک د هللا او د رسول اطاعت ونه کړي هغه مؤمن نه دی او د دې تقاضا کو

 دا محمول دی په تهدید او ګواښ باندې.
یعني دغه چې ما تاسو ته امر کړی دی په دې آیت کې دا ښه او ګټور ذلک خیر و احسن تأویال بیا هللا تعالی ویلي دي 

 دی تاسو ته او پایله یې ښه ده ځکه چې تاویل د شيء آخر او عاقبت ته وایي.
 

 پای
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