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 الرحمن الرحیم بسم هللا 

 “ما و میراث فکری ګذشتګان„
 

الحمد هلل رب العالمین و الصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین و على اله و صحبه و من تبعهم باحسان الى 
 یوم الدین. 

و بعد: د » ما و میراث فکری ګذشتګان « تر سرلیک الندي سلسله وارې لیکنې د جناب محق صاحب په قلم مې  
په ټوله کې ښه څیړل شوی او غوره بحث ورباندي  و مواردو ته کتنه شوی پخوا لوستې وه په لیکنه کې چې کوم

شوی په ځانګړي ډول د سلفیت د مدعیانو موضوع او د هغوی انتقاد ته ډیر ښه ځواب ویل شوی او له دغه برخي  
سره زه بالکل موافق یم ، خو په ځینو نورو مواردو کې داسي موضوعات ذکر شوی چې زه ورباندي خپل 

ات لرم او هم ډاریدم چی د اسالم دښمنه افراد او هم یو تعداد افراد چی دینی پوهه یی ډیره کمه خو د د ژبنی  ملحوظ
تعصب توله یی درنده ده لدی تحقیقی لیکنې به د خپلو غیر اسالمی افکارو د توجئې لپاره کار واخلی او په خواشینی  

او د ما آند دادی چې دغه موضوعات باید دغسي ونه  سره همداسی هم وشول چی لمونځ په فارسی هم کیدی شی ، 
 څیړل شي ، له همدي کبله غواړم خپل ملحوظات په لنډ ډول دلته درج کړم. 

لومړۍ ملحوظه : دا سمه ده چې د احنافو فقهي مکتب یا مدرسه په عراق کې د اهل راي په نامه مشهوره وه ، خو 
ډیر نیږدي وبلل شي او دا ځکه چې احناف نص پر عقل مقدم  دا ددي المل نشي کیدلۍ چې احناف معتزله وو ته 

ګڼی دا مطلب چیرته چې نص موجود وي احناف هلته اجتهاد نه کوي ځکه دا خو فقهي قاعده ده چې ) ال مساغ 
ئلو څخه د عملي احکامو په استنباط کې د احنافو اصول دادي چې لومړۍ  لالجتهاد في مورد النص ( او له اصلي دال

تعالی کتاب ته مراجعه کوي که په هغه کې یې حکم و نه موند بیا د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم سنتو ته  د هللا
مراجعه کوي ، ورپسي په ترتیب په دریمه مرحله کې اجماع راځی او که اجماع هم نه وه بیا نو دقیاس وار را  

و دادي چې اصل یعني مقیس علیه به په نص یا رسیږي چې دلته د عقل د اعمال ځای دي او د قیاس د ارکانو څخه ی
اجماع سره ثابت وي تر څو فرع یا مقاس ورباندي قیاس کړی شي چې دلته هم یو مخ عقلي دلیل نه دي، داسي چې  
څه مو عقل حکم کوي هماغه وکړو، خو معتزله بیا عقل پر نقل مقدم ګڼي آن تردي چې ځیني یې دومره افراط کوي  

ه د عقل سره برابر نه وي هیڅ یې نه مني ، نو د احنافو د عقل او راي د کارولو او د معتزله چې نقلي دلیل چې دد
 وو لخوا د عقل د کارولو ترمینځ ډیر لوي توپیر دی.

ذهب الرویان وو خو په فکري او عقیدوي لحاظ  د مقالي لیکوال همدغه راز یو شمیر هغه کسان چي د حنفي فقهي م
معتزله وو ترمینځ د نږدیوالي د دلیل په توګه ذکر کړی ، چې دا خبر یې هم بنا پر دغه  معتزله وو د احنافو او 
 دالیلو د منلو وړ نده :

لومړي دا چې د معتزله وو دا عادت وو چی خپل فکر او عقیده یې حتی خلفاي راشدینو ته هم منسوبوله او همدغه  
عین او لویو علماوو ته ددي لپاره چې ډیر الرویان پیدا راز نورو اصاحابو او تابعینو رضوان هللا تعالی عنهم اجم

کړي خلک قانع کړي او تاثیر ورباندی ولري، نو د احنافو ځیني نامتو فقهاء یې هم ځانته منسوب کړي، او که  
چیرته کوم داسي حنفي فقهي عالم هم وو چې په ځینو مواردو کې د معتزله وو سره هم فکری وو ترپایه داسي ندی 

وي او که کوم یو پاتي هم وي دا ددي دلیل نشي کیدۍ چي د یو فرد د فکر له امله ټول احناف یو فکري پاتی ش
 جریان ته لنډ وبلل شي. 

دوهم دا چې د احنافو او معتزله وو په فکر او عقایدو کې ډیر توپیر دي ، احناف د اهل سنت و الجماعت څخه دي  
احنافو ماتریدیان دي، او دا خو څرګنده خبره ده چې د اشاعره وو  جمهور یا مطلق اکثریت د او په عقیدوي لحاظ 

او ما تریدیه وو عقایدي او فکري بهیرونه د معتزله وو د عقایدو او افکارو په وړاندي د مبارزي او مجادلي اوږد  
او سلفیانو  تاریخ لري ، نو ځکه دا ویلۍ شو چې احناف او معتزله دواړه په یوه خانه کې نشو اچولۍ د اشاعره وو

په مقابل کې ، بلکې دا وایو چې ماتریدیه او اشاعره دواړه د اهل سنت والجماعت څخه دي ، او د داوړو ترمینځ 
 فکري اختالف په دومره کچه کې نه دی څومره اختالف چې دواړه ډلي له معتزله وو سره لري.
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نځه کولو اجازه ورکړي، دلته د ځینو مواردو  دوهمه ملحوظه : دا چې ویل شوی امام ابوحنیفه په فارسي ژبه د نما
تفصیل هم په کار وو چې باید لیکوال دا کار کړی وی، او هغه دا چې په نمانځه کې ډیر اعمال او اقوال دي لکه  

تکبیر ، قرآت ، تسبیحات ، تشهد، درود ، دعاء او داسي نور کوم یې په غیر عربي جایز دی که هغه فارسي وی او  
ه او کوم یې نا جایز دی ، بل دا چې د چا لپاره په کوم وخت کې د کوم امام په نزد جایز دي او آیا په  که بله هره ژب

 دغه هکله د مذهب فتوا څه ده. 
اوس که راشو دیته چې امام ابوحنیفه په فارسي ژبه نمونځ کول جایز بللی وو دلته دوه شیان باید ذکر کړو، لومړۍ  

رسي ژبه د امام صاحب مقصود نده، داسي چې نمونځ د یواځي په عربي او  دا چي په دي مسئله کې یواځي فا
فارسي جایز وي اوبس ، او دا د فارسي لپاره کوم امتیاز نه دی، بلکی مقصود غیر عربي ژبه ده هرڅه چې وی،  

هللا تعالی او دویم داچې امام ابوحنیفه د خپل دغه نظر څخه بیرته عدول کړي او د امام یوسف او امام محمد رحمهم 
سره همنظره شوي، چې بدون د عذر څخه پرته له عربي په بله ژبه نمونځ جواز نه لري او د حنفي مذهب فتوا 

همداده، لکه څرنګه چې ښکاره ده په حنفي مذهب کې افتراضي مسایل ډیر زیات دي، او د افتراضي مسایلو مطلب 
وندل کیږي دبیلګې په توګه ویل کیږی فرض کړه که  دا نه وي چي حتما او هرومرو به هغه په واقعیت کې هم م

داسي وشي نو څه به کیږي، فرض کړه که داسي یوه مسئله پیښه شي ځواب به یې څه وي، نو دغه په نمانځه کې د  
قرآت مسئله هم یوه فرضي او احتمالي مسئله ده داسي چې که فرضا داسي یو څوک وو چې قرآن کریم یې نشو 

ره کوشش او زیار یې چې وکړ په دي ونه توانید چې حتی سوره فاتحه یا د قرآن کریم څو  تالوت کولي او هرڅوم
لنډ آیتونه زده کړي ، هیڅ ژبه یې نه ورباندي ګرځیده سره له دي چې ډیره خواري یې وکړه، نو د داسي یو شخص  

بیعقل او لیونی وی بیا پیدا کیدل خو په واقعیت کې ډیر ګران ښکاري او ماته داسی کس بیخی بیعقل ښکاری که 
نمونځ ورباندی نشته خو که بیا هم پیدا شو بیا د قرآن کریم د معنا هغه ژباړه او مفهوم په خپله ژبه ویلۍ شي هره  

 جمهور د فقهاوو مخالف دي.  ژبه چې وي، دا د احنافو مذهب دي په دغه فرضي مسئله که چې له دي سره 
و هغه داچې قرآن کریم خپل تعریف لري، او قرآن کریم لفظ او معنا دلته د یو بل مطلب یادول هم ضروري دي ا

قرآن کریم یواځي د قرآن معنا او مفهوم وي او عربي لفظ تینه وایستل شي ، نو   دواړو ته شامل دي، داسي نده چې 
انو لپاره د په هرژبه چې دا معنا او مفهوم وي هغې ته قرآن وویل شي، موږ باید په دي پوه شو چې عربیت د مسلمان

یو قوم او یوي سیمي د ژبي په توګه ندي مطرح چې قومې او یا هم سیمه ایز او منطقوي برخورد ورسره وکړو، 
عربیت د مسلمان ددین اصل دی، د مونږ مومن به کتاب قرآن عربي دی، د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم احادیث 

جمعین اثار او اقوال عربی دي، نو هغه څه چې د اسالم اصل  عربي دي، د صحابه کرامو رضوان هللا تعالی علیهم ا
جوړوی او اسالمې مصادر دي عربي دي. او که څوک وغواړي او که نه ، خوښ وي او که ناخوښ دا شرف ،  

مرتبه او مقام هللا تعالی عربي ژبي ته ورکړی، چې د خپل آخري کتاب د نزول او د خپل وروستي پیغمبر صلی هللا 
ژبه یې ګرځولي،» د فارس د امپراتورۍ پاتشوني که له دی سوځی د قیامت تر ورځي د وسوځې«، او  علیه وسلم  

کله چې د همتا خبره کوو نو واضیح به ووایم چې فارسی هیڅکله د عربي همتا کیدلۍ نشي او نه کومه بله ژبه،  
پاتی شي او نه ژبه ، همدغه ته   نه به فارسي ادبیات اصال که د فارسي څخه عربی کلمات یا توري وایستل شي نو 

خو ایرانیان متوجه شوي وو، ځکه نو زیار باسي چې د عربي کلماتو لپاره بدیلونه اختراع کړي او ډیره موده کیږي 
چې په دي برخه کې کار کوي، او که تاسو پخوانی فارسي ادبیات او اوسني وګورۍ نو دا به په وضاحت سره درته  

 ښکاره شي.
په لنډ ډول باید ووایم چې د اجتهاد د مخنیوی او د اجتهاد د وره تړل د جاهالنو د ناسمو اجتهادونو  دریمه ملحوظه :

د مخنیوي لپاره وو، او د اجتهاد د شروطونو څخه یو دادی چې مجتهد به په عربي ژبه پوه وي، او په عربي ژبه او  
دي ټینګار کولو اوس هم د اسالمی امت جمهور د ادبیاتو کې به پوره مهارت لري، او هغه څه چې امام شافعي وربان

علماوو ورباندي ټینګار کوي چې د قرآن کریم تعریف لفظ او معنا دواړو ته شامل دی، او دا هیڅ کله هم د اجتهاد د  
مخنیوي د الملونو څخه نه وو، او په اسالم کې د عقالنیت مخنیوي نه امام شافعي کړی او نه هم امام اشعري  

 ، خو له خپل عقل څخه د اسالمي احکامو د اختراع مخنیوی هر مسلمان کوي .رحمهم هللا
څلورمه ملحوظه: د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم د احادیثو په برخه کې ددغه علم متخصیصینو دومره کار کړی 

ادیثو چې نن ورځ هرڅه ښکاره دي ، او موږ مسلمانان د نبوي احادیثو په هکله څوک نشي شکمن کولۍ، د اح
مراتب او درجات او انواع معلوم دی ، د احادیثو د راویانو حاالت او احوال ټول ښکاره شوي، او په استنباط او 

استخراج د احکامو کې هم علماء د اصول فقه د قواعدو سره سم ددغه احادیثو او قرآني آیتونو سره چلند کوي، او  
کې دا تشویش پیدا کړو، چې دغه احادیث چې موجود دي آیا   کومه ستونځه نشته چې د عامو مسلمانانو به ذهنونو

 ټول د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم څخه په سمه توګه روایت شوي که نه؟ 
پاتي شوه د لیکوال دا خبره چې عمر رضي هللا عنه له دي غصه کیدو چې ابوهریرة رضي هللا عنه احادیث روایت 

عنه په عامه توګه د احادیثو د روایت د کثرت سره مخالفت ښودلو، او   کړي ، دا خبره سمه نده ، عمر رضي هللا
لکه څرنګه چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم د وحي نزول په وخت کې د احادیثو د لیکلو اجازه نه ورکوله ، د  

وو خلک  عمر رضی هللا عامه منع یا د کثرت د روایت سره مخالفت هم په دغه شان وه، ځکه د اسالم لومړۍ پړاو
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داسي نه وه چې   نوي اسالم ته داخل شوي وو ، له دي څخه ویره وه چې احادیث د قرآن کریم سره خلط شي، او دا 
 یواځي ابوهریرة رضي هللا عنه منع کړي او یا ورته غصه شي. 

اوس به راشو د علی رضي هللا عنه او معقل بن سنان االشجعي موضوع ته ، دغسي موضوعات اکثر هغه خلک 
اپورته کوي چې د اسالم دښمنان دي، او بیا ځیني مسلمانان هم یا په ښه نیت یا په بد نیت یا په یو نوم او په بل نوم ر

دغه موضوعات خپروي او غواړي په نبوي احادیثو خلک شکمن کړي، دلته ددغه موضوع په هکله دوه مطلبه ذکر  
 کوم :

یو شخص   ي هللا عنه څخه روایت شوی چې له هغه څخه د لومړۍ مطلب: دا مسئله داسي وه چې د ابن مسعود رض
په هکله پوښتنه وشوه چې یوه ښځه یې په نکاح کړه او مهر یې نه وو ورته ټاکلۍ او مخکې له دي چې دغه شخص  
ورسره یوځای شي وفات شو، نو ددغه ښځي کوم حقوق دي ، ابن مسعود یې په ځواب کې وویل ددغه ښځي لپاره  

دت به هم تیره وی او له دغه سړي میراث هم وړي، نو دا د ابن مسعود رضي هللا عنه فتوا وه په  مهر مثل دی او ع
په دغه وخت کې په هماغه مجلس کي معقل بن سنان االشجعي پاسید او ویې ویل چې رسول هللا صلی   مسئله کې، 

همداسي حکم کړي وو لکه  خلکو له ښځو څخه وه  هللا علیه وسلم د بروع بنت واشق په هکله چې هغه د موږ 
څرنګه چې تا اوس وکړ، نو طبعا ابن مسعود رضي هللا عنه په دغه شاهدۍ خوشحاله شو ، چې دده فتوا د رسول  
 هللا صلی هللا علیه وسلم د حکم مطابق وه، په دغه وخت کې علي رضي هللا عنه د معقل بن سنان روایت رد کړ . 

غه روایت د علي رضي هللا عنه څخه نه دي ثابت چې هغه دي داسي ویلي  او د حدیثو د علم اکثر علماء وایې چې د
صنعاني په سبل السالم کې په دي هکله وایې چې په   وي، او لیکوال چې کوم څه د نیل االوطار په حواله نقل کړی 

م  بدر منیر کې راغلي چې دغه روایت له علي رضي هللا عنه څخه صحیح ندی،» وقال الصنعانى فى سبل السال 
 1۰45/3فقال فى البدر المنیر لم یصح عنه، انظر: سبل السالم  -"وأما الروایة عن على رضي هللا عنه

دوهم مطلب: معقل بن سنان االشجعي رضي هللا عنه یو جلیل القدر صحابي دی، او لیکوال باید دا جرآت نه وی  
و څه ولیکي ، ځکه د رسول هللا صلی هللا کړي چې د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم د صحابه وو په حق کې داسي ی

علیه وسلم د ادنی صحابی ایمان او مرتبه او مقام له صحابه وروسته وخت د ټول امت د ایمان او مقام څخه ډیر لوړ  
او وچت دی ، او د صحابه وو په حق کې دغسي الفاظ کارول ګستاخي بلل کیږی ، که لیکوال وایي چې د علي  

نقل کړی، نو موږ دا وویل چې دغسي روایت له علي رضي هللا عنه څخه صحت نه لري او  رضي هللا عنه قول یي 
که فرض کړو چې صحیح دی، هغه څه چې د صحابه وو ترمینځ وو او یا یې کیدی شي د یوبل په حق کې ویلي  

و د عامو خلکو په  وي موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ یې ووایو، او بیا یې په عامو لیکنو او مقالو کې ولیکو ا
 مینځ کې یې خپاره کړو او د مسلمانانو ذهنیتونه ورباندي خراب کړو.

بله خبر چې په همدي مناسبت راته عجیبه ښکاره شوه د لیکني له پیل څخه تر پایه لیکوال د رسول هللا صلی هللا  
ضي هللا تعالی عنهم دعاء او دا د  علیه وسلم د نامه د یادولو سره درود نه دی لیکلی او نه هم اصحاب کرامو ته د ر

هغوي ادنی حق دي په امت ، زه په لیکوال تور نه لګوم کیدي شي هغه لفظا له ځان سره دا ویلي وي او په هماغه  
یي اکتفاء کړي وی، خو په اسالمي برخه کې د لیکواالنو دا عادت دي چې دوی دا لیکي، او فایده یې داده چې  

 و هغوی ته وریاد شي او لیکوال هم په اجر کې شریک شي. لوستونکې یې چې کله لولي ن
اوس به راشو د عائشه رضي هللا عنها او ابوهریرة رضي هللا عنه موضوع ته چې لیکوال لیکلي عائشه رضي هللا  

 عنها به یې ځیني روایات مردود ګڼل او د هغې څخه یې یو قول هم روایت کړی.
ادیثو تصحیح او د ځینو نورو ردول او یا هم نه منل دا یواځي د ابوهریرة د عائشه رضي هللا عنها لخوا د ځینو اح

رضي هللا عنه په حق کې نه وو، دا موضوع د یو شمیر نورو صحابه وو د روایتونو په هکله هم شوي چې عائشه  
دا ددي دلیل  رضي هللا عنها هلته مختلف روایات لري او له ځینو روایتونو سره اختالف ښودلي ، نو مطلب داده چې 

 نشي کیدلی چې ابوهریرة رضي هللا عنه جرح کړی ، او موږ د هغه په مرویاتو مشکوک شو.
زه نور نه غواړم چې دا بحث اوږد کړم په پای کی به دا ووایم چي یو مسلمان باید د هللا تعالی څخه وویرږي او د  

عمل او قول یا وینا او لیکنه کي په ځانګړی توګه قیامت ورځ او د هللا تعالی په وړاندي دریدل په یاد ولري په خپل 
کله چې یو مسئله په دین پوري تړاو ولري ، د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم د احادیثو او د هغه د اصحابو او  

تابعینو او تبع تابعینو حق وپیژني او درناوی یې وکړي او د ایمان په حکم مینه ورسره ولري، زه ډیر متآسف یم 
چې لیکوال د حدیثو د علم د تدوین د پیل په هکله لیکلي او هغه څه یې چې د بیلګي په توګه د ابن شهاب   هغه څه

زهري رحمه هللا په هکله لیکلي که تاسو د ابن شهاب زهري سیرت ولولي نو درته جوته به شي چې دغسي لیکل د  
فاء کوم که نه دا موضوع ډیره هغه په حق کې څومره لویه بې انصافي ده . په همدومره ملحوظاتو اکت

     داکتر محمدایمل   اوږدیږي. 
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