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 امام فخر الدین رازي
 )له التفسیر الکبیر څخه(

 برخه دویم
 

دواړو خصمینو کې به یو نه مېلمه شاهدانو ته به د شاهدۍ ورکولو او یا د شاهدۍ د نه ورکولو تلقین نه کوي. په دې 
کوي چې هغه بل مېلمه نه کړي، ځکه چې دا کار د هغه بل خصم زړه ماتوي او په خصمینو کې دې د کوم یو نه 

 مېلمه کېږي، تر څو پوري چې دوی متخاصمین وي دا حاکم به د دوی نه مېلمه کېږي.
وه نو هغه بل به یې ور سره هم مېلمه کاوه، مطلب دا کله به چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم کوم خصم مېلمه کا

دی چې دا حاکم به حق حقدار ته ور رسوي او دا حکم به پر کوم بل عرض نه ککړوي او همدا د هللا تعالی د دې قول 
چې د وګړو ترمینځ حکم کوئ، نو په عدل یې واذا حکمتم بین الناس ان تحکمو باالعدل. )مراد دا دی لکه چې وایي: 

 کړئ!(و
 د هللا په دې خبره تصریح ده چې هیڅوکواذا حکمتم بین الناس ان تحکمو باالعدل. څلورمه مسئله: هللا تعالی وایي:  -۴

حق نه لري چې له ځانه شریعت جوړ کړي او په دې شریعت حکم وکړي، بلکه دا حق ځینې پوهان لري، نور نو ایت 
؟ کله چې ټولو دالیلو پر دې باندې داللت کړی دی چې اسالمي مجمل پا ته شو چې څرنګه یو څوک حاکم کېدای شي

 امت  اړ دی چې ارومرو یو امام اعظم ولري او دا امام اعظم هغه دی چې په ښارونو کې قاضیان او والیان ټاکي.
یي ډېر ښه ښیعنی هغه شی چې هللا یې تا سو ته د کړنالرې په توګه در ان هللا یعظکم به. بیا هللا تعالی ویلي دي چې : 

 دی،دا شی مأموربه دی، چې دا مأموربه د اماناتو ورکړه او عدل دی.
یعنی د هللا په امر او وعظ عمل وکړئ، ځکه دی پر مسموعاتو او مبصراتو ان هللا کان سمیعآ بصیرا. بیا یي ویلي دي: 

ې یوه بله دقیقه خبره هم شته، ډېر ښه عالم دی. تا سو ته به ستاسو د عملونو جزاء او بدل در کړي او په دې آیت ک
هغه دا چې هللا تعالی په دې آیت کې پر عدل کولو او د امانتونو په ورکړه خبرې کړي دي. که تا امانت اداء کړ نو 
دی بصیر دی د ټولو مبصراتو او دا مبصرات ګوري او په دې کې شک نه شته چې دا مطیع ته د وعد یو لوی سبب 

اعبدوا هللا کانک تراه فان لم تکن تراه سبب دی. دې ته رسول هللا داسي اشاره کړي ده: دی او عاصي ته د وعید لوی 
 د هللا داسي عبادت کوئ لکه چې هللا ګورئ که تاسو هللا تعالی ته نه ګورئ نو هغه خو تاسو ګوري(.فانه یراک. )

ا ډېره ده هغومره ور سره د هللا عنایت او دلته یوه بله دقیقه خبره هم شته او هغه دا چې کله چې د بنده احتیاج او اړتی
مهرباني هم ډېره ده او د قاضیانو او والیانو د احکامو پوري د بندګانو مصالح او ښېګڼې تړلي دي. نو د دوی احکام 
ډېر مهم دي، هللا په ابصار د مبصراتو کې او په اسماع د مسموعاتو کې له غفلت کولو او سهوې او تفاوت څخه منزه 

 دی. او پاک
هللا تعالی خپلو بندګانو ته په ژوندانه کې د ستونزو د اوارولو له پآره ډېرې ښې او رڼې الرې ښودلې دي، لکه چې 

ُسوَل َوأُْولِي األَْمِر ِمنُكْم َفإِن َتَناَزْعُتْم ِفي وایي:  َ َوأَِطیُعوْا الرَّ َها الَِّذیَن آَمُنوْا أَِطیُعوْا هللاه ُسوَشْيٍء َیا أَیُّ ِ َوالرَّ وهُ إِلَى هللاه ِل َفُردُّ
ِ َواْلَیْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْیٌر َوأَْحَسُن َتأِْویاًل  ای مؤمنانو! د هللا ومنئ او د آیت. ) ۹۵سورت النساء   - إِن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباّلله

ی شوه نو د دې ستونزي اوار رسول او اولواالمر ومنئ، که ستاسو په مینځ کې په کوم څیز کې شخړه او ستونزه پېښه
له هللا او رسول څخه وغواړئ( یعنی کتاب او سنت ته مخه کړئ، که تاسو مؤمنان یاست پر هللا او د آخرت په ورځ 

 د هللا کتاب او سنت ته مخه کول ستاسو له پاره ډېر ښه دي او پایله یې ګټوره ده.
ه عدل کولو امر کړی دی، په همدې راز یې رعیت او وګړو کله چې هللا تعالی په رعیت کې قاضیانو او والیانو ته پ

 ته هم امر کړی دی چې د قاضیانو او والیانو اطاعت وکړئ او احکام یې ومنئ. نو وایي: 
 َ َها الَِّذیَن آَمُنوْا أَِطیُعوْا هللاه مام ان حق علی اال ای مؤمنانو د هللا ومنئ!( همدا ده چې علی کرم هللا وجهه ویلي دي: . )َیا أَیُّ

پر امام باندې حق دی چې یحکم بما انزل هللا ویؤدی االمانة فا ذا فعل ذلک فحق علی الرعیة ان یسمعو او یطیعوا. )
پرما انزل هللا باندې حکم وکړي او وګړو ته امانت ورکړي، چې داسي یې وکړل نو پر رعیت او وګړو واجب دی 

 چې د امام حکم واوري او ویې مني.(
 څو مسئلې راغلي: په دې آیت کې
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لومړۍ مسئله دا ده چې معتزله وایي چې اطاعت د ارادې موافقت ته وایي او زموږ لویان عالمان وایي چې طاعت  - 1
له امر سره موافقت ته وایي. د ارادې موافقت ته زموږ دلیل دا دی چې په دې کې خو کومه نزاع نه شته چې طاعت 

ه دې کې ده چې د مامور به مرادول واجب وي او که نه؟ کله چې موږ دلیل د امر موافقت ته ویل کېږي. خو نزاع پ
ووایو چې کله کله به مامور مراد نه وي نو په دې حال کې دا ثابته ده چې طاعت له ارادې سره موافق نه دی. خو 

 او خبر د هللا موږ وویل چې هللا کله کله پر هغه څیز امر کوي چې هغه څیز د ده مراد نه وي، ځکه چې علم د هللا
دواړو په دې تعلق نیولی چې ابولهب ایمان نه راوړي او دا علم او خبر نه زایله کوي، د دې دواړو انقالب جهل دی 
او د ایمان وجود له دې علم او خبر سره تضاد لري او د ضدینو تر مینځ جمع محاله ده. نو له ابو لهب څخه د ایمان 

احوالو عالم دی، نو په دې هم عالم دی چې د ابو لهب ایمان راوړل محال دي او  صدور محال دی او هللا په دې ټولو
علم په دې چې دا څیز محال دی هغه مراد کېدای نه شي. نو دا ثابته ده چې هللا د ابولهب د ایمان اراده نه لري او حال 

کله بې له ارادې څخه هم موجودېدای دا دی چې ورته یې په ایمان راوړلو امر کړی دی. دلته دا ثابته ده چې امر کله 
شي او چې دا ثابته شوه نو دا یقیني شوه چې د هللا طاعت د امر موافقت ته ویل کېږي، نه د ارادې موافقت ته او دلیل 

 یې د شاعر دا قول دی:
 رب من انضجت غیظاً صدره

 قدتمنی لی موتاً لم یطع
 زما مرګ غواړي خو دا هیله یې نه ده منل شوې( )ډېر ځله د یو چا زړه له غیظ څخه اور اخیستی دی او

د دوی ځواب دا دی چې هر عالم پوهېږي چې دلیل خو هغه دی چې موږ یې یادونه وکړه. چې د دې دلیل معارضه د 
 دوی د دې کمزوري دلیل په واسطه نه شي کېدلی.

لي دي او دا ځکه چې فقهاء وایي چې دوهمه مسئله دا ده چې په دې مبارک آیت کې د اصول الفقه د علم دالیل راغ -1
 د شریعت اصول څلور دي: کتاب، سنت، اجماع او قیاس.

په دې آیت کې د دې څلورو واړو دالیلو یادونه شوي ده. په دې توګه چې کتاب او سنت ته د هللا په دې قول کې اشاره 
 ول هللا ومنئ(.)د هللا ومنئ او د رساطیعوا هللا و اطیعو هللا الرسول. شوي ده چې وایي: 

 که وویل شی چې د هللا په منلو کې ګوندي د رسول هللا منل راځي؟ که راځي نو دا عطف څه معنی لري؟
په دې ځواب کې قاضي ویلي دي، چې د دې عطف فایده داده چې په دوه دلینو داللت کوي. کتاب د هللا پر امر داللت 

پوهېږو او سنت د رسول هللا د امر پر منلو داللت کوي، بیا  کوي بیا وروسته ور څخه موږ د رسول هللا پر امر هم
وروسته ورڅخه د هللا پر امر هم پوهېږو، نو له دې څخه دا څرګنده ده چې پر کتاب او سنت دواړو عمل کول واجب 

 دي.
امت اجماع  زموږ په نزد پردې داللت کوي چې دواولی االمر منکم.  درېیمه مسئله دا ده چې د هللا تعالی دا قول  -۳

هم یو حجت دی. دلیل یې دا دی چې هللا په کلکه د اولواالمر د امر منل واجب کړي دي او دا چې هللا د اولواالمر منل 
واجب کړي دي دا د دې دلیل دی چې دا اولوالمر به معصوم وي له خطاوو څخه ځکه چې که له خطاوو څخه معصوم 

دا د یو خطا کار په متابعت امر دی او حال دا دی چې د خطا کار متابعت  نه وي او هللا یې په متابعت امر کړی وي نو
نو دا په یو کار باندې د امر او نهی امر دی چې دا محال دی. نو دا ثابته ده چې د اولواالمر په اطاعت  منهي عنه دی 

کړی وي، واجب ده چې دا شخص باندې هللا بالجزم امر کړی دی او دا هم ثابته ده چې د چا په اطاعت هللا بالجزم امر 
 به معصوم عن الخطاء وي نو دا ثابته ده چې په دې آیت کې کوم اولواالمر راغلی دی هغه معصوم عن الخطاء دی.

اوس وایو چې دا معصوم به یا ټول امت وي او یا به ځینې امت وي. دا جایزه نه ده چې ځینې امت شي ځکه چې دې 
اطاعت واجب کړای شوی دی او د دوی د اطاعت ایجاب په قطعي صورت سره  آیت کې په قطعي ډول د اولواالمر

په دې پورې مشروط دی چې موږ دا اولواالمر وپېژنو او خپل ځان ده ته ورسوالی شو او استفاده ورڅخه وکوالی 
ه د استفادې شو. موږ پوهېږو چې په دې زمان او مهال کې موږ د اولوالمر له پېژندلو او ورته د ور رسېدلو او ورڅخ

 کولو څخه عاجز یو او له دوی څخه د دین او علم استفاده نه شو کوالی. 
چې خبره داسي ده نو موږ پوهېږو چې هغه معصوم چې هللا د ده د اطاعت امر کړی دی ځینې امت نه دی او نه کومه 

په قطعي توګه واجب ده چې د خاصه طایفه ده. اوس نو دا خبره یقیني ده چې دا معصوم به اهل حل او عقد وي او دا 
 اهل حل او عقد اطاعت د امت په اجماع سره واجب دی.

 که وویل شي چې مفسرانو ستاسو له خبرو پرته د اولواالمر په باره کې نور وجوه بیان کړي دي.
 یوه وجهه یې دا ده چې مراد له اولواالمر څخه خلفای راشدین دي. -
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څخه د سرا یاوو امیران دي. په دې اړه سعید بن جبیر ویلي دي: دا آیت د بله وجهه دا ده چې مراد له اواالمر  -
عبدهللا بن حدافه السهمی په باره کې نازل شوی دی ځکه چې رسول هللا د یوې سریې د امیر په توګه استولی ؤ او ابن 

 امیر په توګه لېږلی عباس وایي چې دا آیت د خالد بن ولید په باره کې نازل شوی دی چې رسول هللا د یوې سریې د
ؤ چې عمار بن یاسر هم همدغه سریه کې ؤ. نو د دوی دواړو ترمینځ په یو څه کې اختالف واقع شو، نو دا آیت نازل 

 شو چې د اولواالمر خبره او نظر باید ومنل شي.
او  درېیمه وجهه دا ده چې له اولواالمر څخه هغه علما مراد دي چې د شریعت به احکامو کې فتوی ورکوي -

وګړو ته دین ور زده کوي. دا روایت د ثعلبي دی چې له ابن عباس څخه یې دا روایت کړی دی او همدا د حسن او 
 مجاهد او ضحاک قول هم دی.

 څلورمه وجهه د روافضو ده چې مراد له اولواالمر څخه معصوم امامان دي. -
او عقد وجهه له دې څلورو وتلی ده چې   کله چې د دې آیت په تفسیر کې په دې څو وجوهو کې محصور دی او د حل
 غونډې پنځه وجهیې کېږي. نو دا باطله ده چې مراد د ځینو علماؤ اجماع ده.

دوهم سوال دا دی چې ووایو چې مراد له اولواالمر څخه امیران او سالطین دي، چې په دې خبره څو وجوه داللت 
 کوي.

وګړو نافذ دی، نو په حقیقت کې هم دوی او لواالمر دي، خو د لومړۍ وجهه: د امیرانو او سالطینو امرونه پر  -1
 اهل اجماع اوامر پر وګړو باندې نه چلېږي. نو مراد له اولوالمر څخه امیران او سالطین دي.

دوهمه وجهه: دا ده چې آیت سر او اخر زموږ له خبرې سره نه لګېږي چې مراد له اولواالمر څخه اهل حل او  -1
سر کې راغلی دی چې هللا تعالی حکامو ته د اماناتو په ورکړه امر کړی دی او د عدل رعایت یې  عقد دی. د آیت په

ور باندې واجب کړی دی. د دې آیت په اخر کې هللا تعالی د ستونزي د حل له پاره د ستونزي حل له کتاب او سنت 
 څخه غوښتی دی. دا له امیرانو سره جوړه راځي نه د اهل اجماع سره.

من اطاعنی فقد یمه وجهه: داد ه چې نبي علیه سالم، د امیرانو په طاعت ډېر ټینګار کړی دی. ویلي یې دي : درې -۳
دا ؤ د سوال یو اطاع هللا و من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصانی فقد عصی هللا ومن عصی امیری فق عصانی . 

 ممکن ځواب.
یوې ډلې اصحابو او تابعینو له اولو االمر څخه علماء مراد  د سوال سم ځواب دا دی چې په دې کې نزاع نه شته چې

کړي دي. نو کله چې موږ ووایو چې له اولواالمر څخه مراد اهل حل او عقد دی نو زموږ دا قول د امت له اقوالو 
 څخه کوم خارج او وتلی قول نه دی او دا د لومړي سوال ځواب دی.

چې دوی ذکر کړي دي ضعیف دي او هغه دلیل چې موږ ویلی دی  دوهم سوال په خپله مدفوع دی ځکه  هغه وجوه
هغه یو قاطع برهان دی. نو زموږ قول اولی دی ځکه چې موږ د دوی د ذکر شویو وجوهو مقابله په نورو وجوهو 

 کوالی شو چې دا نو وجوه قوي وجوه دي.
طاعت دی چې د اما مور به لومړۍ وجهه دا ده چې د امیرانو او سالطینو امر به هغو مواردو کې واجب اال -

 امر کتاب اوسنت واجب کړی وي. چې په دې توګه د دې امر منل د هللا او رسول د امر منل دي. 
که امت په داسي یو حکم اجماع وکړي چې دا حکم په کتاب او سنت کې نه وي راغلی نو دا د امت اجماع ده او اجماع 

 درېیم شرعي دلیل دی.
له آیت څخه دا مطلب واخیستل شي چې د امیرانو اطاعت واجب دی نو په دې دوهمه وجهه دا ده چې که  -

 صورت یو شرط ته اړتیا ده او هغه دا چې د امیر حکم منل په دې شرط واجب دي چې دا حکم حق وي.
 په دې داللت کوي چېفان تنازعتم فی شی فردوه الی هللا درېیمه وجهه دا ده چې په دې آیت کې د هللا دا قول:  -

ماع له دې تنازع څخه مقدمه ده یعنی چې دا متنازع فیه حکم به په کتاب، سنت او اجماع کې نه وي راغلي او اوس اج
 یې حل ته اړتیا پېښه ده، نو د دې حکم حل به په قیاس سره کېږي او د تنازع ستونزه به اوارولی شي.

ږ په نزد د اهل اجماع اطاعت قطعاً څلورمه وجهه دا ده چې د هللا او رسول اطاعت قطعاً واجب دی او زمو -
واجب دی، خو د امیرانو او سالطینو اطاعت قطعاً واجب نه دی. بلکه ډېر ځله داسي هم کېدای شی چې د دوی اطاعت 
حرام وي ځکه چې دوی امر نه کوي مګر پر ظلم امر کوي چې ظلم ناحق دی او پر ناحق امر کول او اطاعت دواړه 

 حرام دي.
خه اجماع واخیستله شي دا به ښه وي ځکه چې رسول هللا او اولواالمر په یو لفظ کې راغلي دي هغه نو که له ایت څ

نو که اولی االمر څخه معصوم رسول واخیستل شي  اطیعو هللا واطیعو الرسول و اولی االمر منکم. دا چې هللا وایي: 
 شي. دا به ښه وي له دې څخه چې فاسق فاجر امیر او سلطان ورڅخه واخیستل
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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

 

پنځمه وجهه دا ده چې د امیرانو او سالطینو اعمال د علماوو په فتواګانو پورې موقوف وي او علماء د امیرانو  -
امیران دي نو ښه دا ده چې له اولی االمر څخه علماء مراد شي او معصومین امامان ور څخه نه شي اخیستل کېدای، 

 بوط دی.ځکه چې د معصومینو اطاعت د دوی په پېژندلو پوري مر
بله دا چې دوی ته ور رسېدل امکان ولري نو که د دوی اطاعت د دوی له معرفت څخه د مخه پر موږ واجب شي، 

 دا تکلیف ما الیطاق کېږي. که د دوی اطاعت پر موږ واجب شي نو په دې صورت کې مطلق آیت مقید ګرزي.
االمر جمع ده او د دوی په نزد په یوه زمانه کې یو دانه شي کېدای چې هللا د اولوالمر په اطاعت امر کړی دی او اولو

امام وي او پر مفرد باندې د جمع حملول یعني جمع څخه مفرد اخیستل دا له ظاهر څخه خالف دی یعنی چې له جمع 
 څخه مفرد نه شي اخیستل کېدی.

.دا آیت زموږ په نزد رسول فان تنازعتم فی شی فردوه الی هللا و څلورمه مسئله دا ده چې د هللا قول چې وایي:  -۴
 له دېفان تنازعتم فی شی.  داللت کوي پر دې چې قیاس حجت دی او هغه چې پر دې خبره داللت کوي دا قول دی: 

قول څخه به مراد دا وي چې هغه حکم چې په کتاب سنت او اجماع کې راغلي وي او یا به مراد هغه حکم وي چې 
 منصوص علیه نه وي.

 
 د دویم برخی پای

 
 ادامه لری
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