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

  
  

  

 90/14//4/9         مولوی زین هللا منلی
 

 امام فخر الدین رازي
 )له التفسیر الکبیر څخه(

 لمړی برخه
 

 ( آیت د تفسیر ژباړه:/۸-۸۵النساء سورت، د )
وْا األََماَناِت إِلَى أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتم َبْیَن النَّاِس أَن َتْحُكُموْا ِباْلعَ  َ َیأُْمُرُكْم أَن ُتؤدُّ َ َكاَن إِنَّ هللاه ُكم ِبِه إِنَّ هللاه ُُ ا َیِع َ ِنِعمَّ ِِ إِنَّ هللاه ْد

 َسِمیًعا َبِصیًرا 
ولو چارو کې مذهبي وي، دیني وي، که دنیوي او یا معامالت په دې مبارک آیت کې هللا تعالی، امر کړی دی، چې په ټ

وي، د امانتونو د راکړي ورکړي کلک مراعات وکړئ او امانتونه خپلو خاوندانو ته وروسپارئ او خپلې غاړې 
 خالصې کړئ.

 په دې آیت کې څو مسئلې راغلې دې:
د مکې د فتحې په ورځ مکې ته ور ننواته  لومړۍ مسئله: روایت شوی دی. کله چې رسوِ هللا صلی هللا علیه وسلم،

عبدالدار د کعبې دروازه بنده کړه او د کعبې چت ته وخوت او رسوِ هللا،  نو د کعبې ساتونکي، عثمان بن طلحه بن
ته یې کیلې نه ورکوله او ویې ویِ: که زه پوهېدای چې دی  صلی هللا علیه وسلم، رسوِ هللا دی، نو کیلې به مې ور 

لی رضی هللا عنه، د ده الس تاو کړ، کیلې یې ور څخه واخیستله او دروازه یې پرانیسته بیا رسوِ هللا کړي وای. ع
 علیه سالم کعبې ته ورننوت. 

دوه رکعته لمونځ یې په کې وکړ کله چې له کعبې څخه را ووت، نو عباس رضی هللا عنه، ورته وویِ چې کیلې عثمان 
دواړه ور وسپاره. په همدغه مهاِ دا مبارک آیت نازِ شو. نو رسوِ هللا صلی  ته ورکړه او د کعبې ساتنه او سقایت

 هللا علیه وسلم، بېرته کیلې عثمان بن طلحه ته ورکوې او معذرت ورڅخه وغواړې.  
عثمان، علی کرم هللا وجهه ته وویِ: چې کیلې دي را څخه په زور واخیستله اوس را څخه معذرت غواړې او را سره 

نو علي کرم هللا وجهه ورته وویِ: ستا په باره کې هللا تعالی قرآن نازِ کړ او دا مبارک آیت یې ورته  نرمي کوې.
نو جبرائیِ علیه سالم، رسوِ هللا، ته خبر ورکړ «. اشهد ان الاله االهللا و ان محمد رسوِ هللا»ولوست. عثمان وویِ: 

 اوالدې وي.چې د کعبې ساته او سدانت به د تِ له پاره د عثمان او 
نبي صلی هللا علیه وسلم عثمان ته وویِ: کیلې »دا د سعید بن المسیب او محمد بن اسحق، قوِ او ابو روق ویلي دي: 

کله چې رسوِ هللا غوښتِ چې کیلې ورڅخه واخلي عثمان «. راکړه! عثمان ورته وویِ واخله د هللا د امانت په توګه
هللا، د دوهم ځِ له پاره ورڅخه کیلې وغوښتله او ورته یې وویِ؛ که پر ورڅخه خپِ ځان ته وړاندي کړه، نو رسوِ 

 هللا د اخرت په ورځ ایمان او باور لرې نو کیلې راکړه.
هغه وویِ: واخله! د هللا د امانت په توګه یې واخله. نو کله چې رسوِ هللا وغوښتِ چې کیلې ورڅخه واخلي هغه 

یِ چې دا درېیم ځِ شو چې زه له تا څخه کیلې غواړم نو په درېیم ځِ ورڅخه الس کش کړ. نو رسوِ هللا ورته وو
 عثمان وویِ: کیلې واخله خو د هللا د امانت په توګه. او کیلي یې رسوِ هللا صلی هللا علیه وسلم ته ورکړه.

له خو خنو رسوِ هللا، طواف وکړ او غوښتِ یې چې کیلې عباس ته ورکړي، خو بیا یې عثمان ته وویِ؛ چې کیلې وا
عباس به در سره برخمن وي. نو هللا تعالی دا آیت نازِ کړ. نبي علیه السالم عثمان ته وویِ: واخله دا کیلې به تِ له 
تا سره وي او هیڅوک حق نه لري چې در څخه وایې خلي، مګر که ُالم وي؟ بیا عثمان هجرت وکړ او کیلې یې 

 د ده له اوالد سره ده. خپِ ورور شیبه ته ورکړه. نو دا کیلې تر نن پوري
دوهمه مسئله: د دې کیسې پر مهاِ د دې آیت نزوِ په دې کیسې پوري اختصاص نه لري بلکې په دې کې ټوِ  -0

امانات داخِ دي. په دې باید پوه شو چې د انسان معامله به یا له هللا سره وي، یا له نورو بندګانو سره او یا له ځان 
 ې د امانت رعایت اړین دي.سره. په دې درېواړه حاالتو ک
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د هللا د امانت رعایت دادی؛ چې بنده مجبوردی چې معروف به کوي او له منکر څخه به ځان ژغوري  دا یو لوی 
امانت په هرڅه کې الزم دی په اودس کې، په جنابت »سمندر دی غاړه او ساحِ یې نه ښکاري. ابن مسعود ویلي دي: 

؛ او ابن عمر رضی هللا عنه ویلي دي چې هللا تعالی د انسان فرج پیدا کړ نو «ېکې، په لمانځه کې، زکات او روژه ک
ورته یې وویِ چې دا امانت درسره پټ خوندي ساته او جایزه استفاده ور څخه کوه. باید پوه شو چې دا ډېر لوی باب 

ش او نورو بدو کې نه دی. نو د ژبي امانت دادی، چې څوک به خپله ژبه په دروغو، غیبت، تهمت، کفر، بدعت، فح
 استعالوي. 

د سترګو آمانت دا دی چې حرامو ته به نه ګوري. د غوږونو امانت دا دی چې مناهی او مالهی به نه اوري  بدو 
 خبرو، دروغو او نورو ناروا خبرو ته به غوږ نه ږدي. په همدې توګه په کار ده چې نور اندامونه وساتِ شي.

ولو وګړو سره د آمانت ساتلو مراعات وکړای شي چې په دې کې د ودیعتونو بېرته دوهم ډوِ امانت دادی، چې له ټ
ورکړه راځي او د توِ او وزن زیات او کم هم په کې راځي. دا هم په کې راځې چې څوک به د چا عیبونه نه افشاء 

د عالمانو عدِ دا دی کوي او بِ دا چې دا په کې راځې چې امیران به خپلو رعیتونو سره له عدِ څخه کار اخلي او 
چې وګړي له تعصباتو څخه وساتي او داسي الرې چارې ورته وښیي چې روا او ګټورې وي، عقاید او اعماِ یې 

 ورباندې سم شي.
دا هم امانت دی چې یهود به د رسوِ هللا رسالت نه پټوي او په دې کې رسوِ هللا صلی هللا علیه وسلم، هم راځي چې 

ه. دا هم په امانت کې راځي چې مېرمن به د خاوند له پاره خپِ فرج پاک ساتي، د بِ چا د کیلې یې عثمان ته ورکړ
 ولد نسبت به خپِ مېړه ته نه کوي او د عدت د تېرېدو په باره کې به د امانت مراعات هم کوي.

واړي چې ګټه لري درېیم ډوِ امانت دا دی، چې انسان امانت دی له خپِ ځان سره، نو انسان به د ځان له پاره هغه غ
 او له هغه څه څخه به ځان ژغوري چې په کې د دنیا او عقبی زیان وي. 

ګټې او تاوانونه به په نُر کې نیسې او هغه غضب او شهوت ته به اقدام نه کوي چې اخرت یې خرابوي. له همدې 
 .«کلکم راع وکلکم مسئوِ عن رعیته»امله رسوِ هللا )صلی هللا علیه وسلم(  ویلي دي: 

نو دا چې هللا تعالی امر کړی دی چې خپلو خاوندانو ته خپِ امانتونه ورکړئ، په دې امر کې دا ټوِ راځي او هللا 
 تعالی د امانت د عُمت یادونه د قرآن کریم په ډېرو ځایونو کې کړي ده. ویلي یې دي:

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَبا ا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعلَى السَّ لُوًما َجُهواًل إِنَّ َُ ُه َكاَن   ِِ َفأََبْیَن أَن َیْحِمْلَنَها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اْْلِنَساُن إِنَّ
 آیت. ۲0االحزاب  -

 . آیت ۵المؤمنون  -َوالَِّذیَن ُهْم أِلََماَناتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن او هللا تعالی دا هم ویلي : 

 آیت. 0۲انفاِ  - َوَتُخوُنواْ أََماَناتُِكمْ او همدارنګه وایي: 

 ال ایمان لمن ال امانته رسوِ هللا صلی هللا علیه وسلم، ویلي دي: 

میمون بن مهران ویلي: درې څیزونه دي او الزمه ده چې خپلو خاوندانو ته ورکوِ شي، چې خاوندان نېکچارې وي 
 رحم.او که بد چارې. دریواړه دا دي: امانت، عهد او صلة ال

هللا  انقاضي، چې منلی عالم دی، ویلي چې د امانت لفُ اګر که دې ټولو ته ورځي خو هللا په دې آیت کې ویلي دي:  
نو واجب ده چې مراد ورڅخه د امانت ماِ ورکړه وي. ځکه بِ ته د ماِ د ورکولو یآ مرکم آن تؤدو االمات الی اهلها. 

 امکان شتون لري او ورکوالی یې شي.
مسئله دا ده امانت په مفعوِ کې میمي مصدر دی نو ځکه جمع ذکر شوی دی چې دا خاص اسم دی. د کشاف دریېمه 

 صاحب ویلي دي، چې د واحد په صیغه کې استعماِ راغلی دی او ویِ شوي دي :دوا االمانه .
نې پر مهاِ یې څلورمه مسئله دا ده ابوبکر رازي ویلي دي؛ چې له امانتونو څخه ودیعتونه مراد دي چې د غوښت

ورکړه واجب ده او اکثره پوهانو ویلي دي چې  امانتونه غیر مضمون دي او ځینو فقهاوو ویلي دي چې امانت مضمون 
دی. شافعي له انس څخه روایت کړی دی، وایي چې یو سړي را سره بضاعت کېښود خو هغه بضاعت زما په کالیو 

 ضمانت کېښود.کې ضایع شو نو پر ما باندې عمر، رضی هللا عنه، 
له انس څخه روایت دی چې وایي: یو سړي را سره شپږ زره درهمه امانت کېښودِ او نور الړ. نو عمر وویِ: چې 
هغه سړی تللو نو له تا څخه یې کوم شی یووړ؟ ما ورته وویِ نه. نو هغه را ته وویِ چې پر تا باندې د هغه ضمان 

 واجب دی.
شعیب قوِ دی؛ له خپِ پالر څخه یې روایت کړی دی چې وایي: رسوِ  په دې باره کې مشهور حجت د عمرو بن

خو د عمرو فعِ په دې محموِ دی چې مودع الضمان علی راع وال علی مؤتمن. هللا صلی هللا علیه وسلم، ویلي دي : 
 په داسي فعِ اقرار کړی ؤ چې ضمان یې واجباوه.
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پنځمه مسئله دا ده شافعي رضی هللا عنه ویلي دي : عاریت بعد الهالک مضمون دی او ابو حنیفه رضی هللا عنه، ویلي 
 ان هللا یآمرکم ان تؤدواالمات الی اهلها. دي چې غیر مضمون دی. د شافعی حجت د هللا دا قوِ دی: 

رد نا ممکن دی او د ضمان رد یې معناً رد دی.  ُاهراً، دا امر د وجوب له پاره دی او چې عاریت هالک شي بیا یې 
 علی الید ما اخذت حتی تؤدیه .نو آیت د تضمین پر وجوب داللت کوي او د دې ایت نُیر د رسوِ هللا دا قوِ دی: 

ودیعت په باره کې په خاصه توګه راغلی دی خو عام له تخصیص څخه وروسته حجت دی او بله  لنډه دا چې آیت د
په دې اجماع کړې ده چې مستعار مضمون دی او مودع نه دی او عاریت د دې دواړو په مینځ کې دا ده چې موږ 

 واقع دی.
نو وایو چې مشابهت د عاریت او مستعار ډېر دی ځکه هر یو یې پردی ماِ اخلې چې د ځان له پاره ورڅخه استفاده 

ستی دی نو د عاریت او مستعار سره وکړي. خو مودع  داسې نه دی، ځکه چې مودع ودیعت د مالک له پاره اخی
مشابهت دی. او د مودع او مستعار په  مینځ کې فرق ښکاره دی. د ابو حنیفه حجت د رسوِ هللا دا قوِ دی چې وایي: 

 او بِ دا دی چې زموږانه منصوص فی المستعار کذا فی العاریه. موږ ابو حنیفه ته ځواب وایو: الضمان علی مؤتمن. 
 دی او دا اقوی دي. دلیِ د قرآن ُاهر

ې حکم چواذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدِ ان هللا نعما یعُکم به ان هللا کان سمیعا بصیرا )د هللا تعالی دا قوِ : 
کوئ د وګړو په مینځ کې نو په عدِ حکم وکړئ، بې شکه هللا د دې له پاره تاسو ته ښه الرښیي او هللا اورېدونکی او 

 لیدونکی دی(.
 ې کې هم څو مسئلې شته:په د

لو مړۍ مسئله دا ده چې پر تا باندې حق د بِ چا له پاره واجب دی، چې ور یې کړې او چې کله دې دا حق ورکړ  -1
تا امانت ورکړ. حکم پرحق باندې عبارت له دې څخه دی چې کله پر تا باندې د بِ چا حق واجب شو بیا دې دا حق 

ږي. حکم پر حق باندې عبارت له دې څخه دی چې کله پر کوم انسان د بِ چا ورته ورکړ، نو دې ته امانت ویِ کې
 حق واجب شي نو ده ته امر وکړه چې دا سړی حق حقدار ته ورکړي.

ه کې، او بیا د بِ چا پ منفعت په جلب او د مضار په دفعسم ترتیب دا دی چې سړی یې له خپِ ځان څخه پیِ کړي د 
امر پر ورکړه د امانت لومړی یاد کړی بیا یې د بِ چا پر حکم د بِ چا پر حق باندې  کار لګیا شي نو ځکه هللا تعالی

دا امر ذکر کړی دی. نو دا یې په څومره ښه ترتیب کې ذکر کړی دی ځکه چې د قرآن اکثره لطایف په ترتیباتو او 
 روابطو کې را وړِ شوي دي.

اندې واجب دی چې په عدِ حکم وکړي. هللا تعالی ویلي دوهمه مسئله داده چې هر څوک چې حاکم وي، نو پر ده ب -0
و اذا آیت. )هللا تعالی په عدِ او احسان امر کوي( او ویلي یې دي:  /سورة النحِ  -ان هللا یآمر بالعدِ واالحسان دي: 

عي او یا کله مو چې حکم کاوه نو عدِ وکړئ! که چېرته مدآیت. ) 1۸0سورت االنعام  -قتلتم فاعدلوا ولوکان ذاقربی 
یا داؤد انا جعلناک خلیفة فی االرض فا حکم بین الناس باالحق او هللا تعالی ویلي دي:   مدعی علیه، ستاسو خپِ هم وي(

اذا حکمت عدلت و اذا استرحمت  له انس رضی هللا عنه، څخه روایت دی چې نبی علیه السالم ویلي دي: آیت. 0۲ص  -
وي چې خبره کوي ریښتیا وایي، چې حکم کوي عدِ کوي او چې رحم تِ به دا امت په خیر او ګټه کې رحمت 

 ورڅخه وغوښتِ شي رحم کوي.
ان هللا اخذ علی الحکام ثالثا ان الیتبعو الهوای و ان یخشوه وال یخشوا الناس وال له حسن څخه روایت دی چې وایي: 

 0۲التتبع الهوی. ]ص تر دې قوِ پورې یې  .یا داؤد انا جعلناک خلیفة فی االرض یشتروا با ایتی ثمنا قلیآل ثم قراء
حسن، وایي چې هللا پر حکامو باندې درې خبرې ایښې دي چې په حکم کولو کې به د خپِ زړه نه مني او له آیت[  

 هللا څخه به ډار کوي او وګړي به نه ډار وي.
 - یاًل َوالَ َتْشَتُروْا ِبآَیاِتي َثَمًنا َقلِ تر دې ځایه پوري چې انا انزلنا التوراة فیها هذا ونور به النبیون دا یې هم ویلي دي چې 

آیت. او هغه آیات چې د ُلم پر بدۍ باندې داللت کوي، دا آیتونه هم د عدِ پر وجوب باندې داللت کوي.  ۲۲المائده 
لَُموا َوأَْزَواَجُهمْ هللا تعالی ویلي:  َُ ُینادي مناٍد وِ هللا علیه السالم ویلي دي: او رسآیت.  00الصافات  - اْحُشُروا الَِّذیَن 

په  د قیامتیوم القیامة این الُلمه و این اعوان الُلمة فیجمعون کلهم حتی من برا لهم فیجمعون ویلقون فی النار . )
ورځ به منادي غږ کړي ُالمان چېرته دي او د ُالمانو مرستیاالن چېرته دي؟ نو دوی ټوِ به را غونډ کړِ شي تر 

هغه څوک هم راوستِ شي چې مُلوم بخښلي هم دي نو دوی به را ټوِ کړِ شي او ټوِ به اورته ور واچوِ  دې چې
َ َغافاِلً شي. همدارنګه هللا تعالی ویلي دي:  الُِمونَ  َوالَ َتْحَسَبنَّ هللاه َُّ ُِ ال ا َیْعَم او ګمان آیت. ) ۲0سورت االبراهیم   -.َعمَّ
لَُموا دوی له کړو خبر نه دی( او هللا ویلي: دي نه کوي ُالمان چې ګوندي هللا د َُ النمِ  سورة - َفِتْلَك ُبُیوُتُهْم َخاِوَیًة ِبَما 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 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 

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

 

نو دغه د دوی کورونه دي چې د دوی د ُلم له السه ړنګ اوبنګ پراته دي، وران ویجاړ دي او هیڅ آیت. ) ۸0
 استوګن نه لري.(

او مطلب دی، نو هللا د دې پوښتنې ځواب داسي ویلی دی:  که وویِ شي چې له ُلم څخه د دنیا ګټه او منفعت غرض
ا َنْحُن اْلَواِرِثینَ  ن َبْعِدِهْم إاِلَّ َقلِیاًل َوُكنَّ آیت. )ډېر لږ به له دوی څخه وروسته پاتي وي چې د  ۸۵القصص  -.لَْم ُتْسَكن مِّ

 دوی شتمنۍ پر میراث واخلي او ډېر ښه وارث زه یم.(
ې شافعي رضی هللا عنه ویلي دي چې قاضي ته په کار ده چې په پنځو شیانو کې خصمین درېیمه مسئله دا ده چ -4

سره مساوي کړي: ده ته په ورننوتلو کې، د ده په مخکې په کښېناستلو کې ، دواړه به ورته مخامخ کښېنوي، د دواړو 
 خبره به اوري او پر دواړو باندې به حکم کوي. 

کې ده نه په زړه کې، نو که د دې حاکم زړه په خصمینو کې کوم یوه ته مایِ و او  مأخوذ علیه د دوی تسویه په افعالو
دا ورته ښه ښکاره شي چې ده ته د ګران د مخالف په ګټه حکم وکړي نو په دې کې پر ده باندې کوم الزام نه شته، 

 نه کوي او نه به شاهد ته ځکه چې له دې څخه ځان ساتِ ګران کار دی. دا حاکم به  په خصمینو کې کوم یو ته تلقین
د شهادت تلقین کوي، ځکه چې په دې کې په خصمینو کې یوه ته ضرر دی او مدعی ته به د شاهدانو او استخالف 

 تلقین نه کوي اوهمدارنګه مدعی علیه ته به د انکار او اقرار تلقین  نه کوي.
 

 د لمړی برخی ای
 

 ادامه لری
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