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م من قبل مركز أصول، ومجيع الصور املستخدمة يف  ُأعد هذا الكتاب وصمِّ
طباعة مسلم  لكل  يتيح  أصول  مركز  وإن  حقوقها،  املركز  يملك   التصميم 
 الكتاب ونرشه بأي وسيلة، برشط االلتزام باإلشارة إىل املصدر، وعدم التغيري
يف النص، ويف حالة الطباعة يويص املركز بااللتزام بمعايريه يف جودة الطباعة.
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نوم لړ

٩د فضيلة الشيخ حممد افضل السليف تقريظ

١١پېلزيه

١٣د موضوع د اختيارولو سبب او مهم الملونه

١٥په ژباړه کې زما تګالره

١٧د تشکر اظهار

١٩د يلکوال د ژوند نلډ سوانح 

٢٥د توحيد األسماء والصفات تعريف

٢٧په توحيد االسماء والصفات باندې د ايمان لرلو ګټې

٣٣هغه ډلې چې په اسماؤ او صفاتو کې ګمراه شوي دي

٤٧د اهلل هل صفاتو څخه د منکر حکم

٤٩د عقيدې ژباړل شوي مصطلحات

٦٣د اهلل پاك د صفتونو انواع اوډولونه

٦٧د اهلل پاك د صفتونو اړوند اصول او قواعد

٧١د اهلل پاک د اسمونو متعلق قواعد او ضوابط

٧٥د اهلل پاك د صفتونو هلکه قواعد او ضوابط

٧٩توحيد االسماء والصفات د عقل او نقل په اعتبار رسه

8٥صفات معنويه او پر هغې حبث او څيړنه



8

په قراين ايتونوکې د توحيد االسماء والصفات حتقيق او څېړنه

٩٣د متلکمينو په نېز سليب صفتونه او په هغې عليم څيړنه

٩٧د اووه ګونو صفتونو څيړنه

١0٣په جامعه صفتونو خربې اترې

١0٧هغه صفتونه چې متلکمينو پکې اختالف کړی دی

١١١د استواء مسئله

١١٧د تاويل فتنه

١٢١په تاويل عقيده لرل د تعطيل سرت المل دی

١٣٥د سلفو صاحلينو او د خلفو د مذهب ترمنځ کره کتنه
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د فضيلة الشيخ مناظر اهل حديث
 محمد افضل السلفي تقريظ

حنمده و نصيل یلع رسوهل الکريم اما بعد:

دا رساهل په توحيد االسماء والصفات کې چې د عالمه حممد االمني شنقيطي 
 تصنيف دی خمترصه او جامعه رساهل ده په مسئله د توحيد يف االسماء والصفات 
کې، چونکه رساهل په عربۍ وه نو کوم خلق چې په عربۍ نه پوهېږي هغو ترې 
لقمان حکيم حکمت صاحب دغه  نو حمرتم ورور موالنا  نه شوه کویل  استفاده 
رساهل په پښتو ژبه کې ترمجه کړه د پاره د عموم فائدې او په ډېر ښه انداز رسه يې 

دا اکرخري کړی دی.

اهلل نه داع ده چې مصنف  او مرتجم ته جزاء خري ورکړي او دا د دوی د 
جنات ذريعه وګرځوي.

العبد االحقر
حممد افضل السليف عیف عنه





11

په قراين ايتونوکې د توحيد االسماء والصفات حتقيق او څېړنه

پېليزه

املرشکني،  و  اکملبتدعة  الظاملني،  یلع  اال  والعدوان  العلمني،  رب  هلل  احلمد 
امجعني،  واصحابه  اهل  ویلع  حممد  واملرسلني،  االنبياء  سيد  یلع  والسالم  والصالة 

ویلع لك من سار بنهجه وتمسك بسنته اىل يوم ادلين.

 په ديين نظام کې توحيد ته هغه مقام حاصل دى کوم مقام چې په انساين جسم 
کې زړه ته حاصل دى، په دې معىن که زړه روغ او هل رنځونو څخه سالم وي نو 
نېك اثر يې په جسم هم هل ورايه معلومېږي چې جسم روغ رمټ او تندرست دى.

توحيد تر ټولو شيانو دومره مهم او عميل حقيقت دى چې د انسان په وګړيز 
او ټونلزي ژوند ژواك کې ځانګړی اثر لري، په انفرادي ژوند کې يې نيك اثر او 
مثبت اغېز دا دی چې په توحيد اقرار کول انسان ته دومره لوړ مقام ورکوي چې 

د ارشف املخلوقات په بناء يې مستحق دى.

او د انسان په ټونلزي ژوند يې مثبت اغېز دا دی چې د انساين معارشې بنسټ 
د پوره عدل او صحيح مساوات قيام دی او اکمل عدل او صحيح مساوات د اهلل 

پاك د احديت او يووايل او د هغه په اسماوو او صفتونو پورې تړىل دی.

د قراين ايتونو هل لوستلو څخه دا جوته کېږي چې توحيد د انسانيت معيار او 
داکيناتو فطري غوښتنه ده او د قران کريم زياتره برخه هم په دغه مسئله غږېديل 
ده، هل همدې ځايه ويالی شو چې توحيد د ټول دين دريمه برخه تشکيلوي او په 
دغه بناء د اخالص سورت ته چې خالص د توحيد سورت دی د قرانکريم ثلث 

ويل شوی دی.

په دې کې هېڅ شك نشته چې توحيد االسماء والصفات د اسالم د سپيڅيل 
دين هغه برخه ده چې د زياتو علماوو، پوهانو او د مذاهبو څښتنانو ښپې پکې 
ښويدلې دي، ان چې خمتلفې او بېال بېيل نظريې يې په دې اړه څرګندې کړي 
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  دي، په دغه منظور مې د دې لكك عزم وکړ چې د عالمة حممداالمني شنقيطي
عربۍ کې چاپ شوې حمارضه پښتو ته وژباړم او خپل پښتانه ورونه هم د توحيد 
هل دې عزتمند ډول څخه خرب کړم، ځکه انسان د ژوند هدف يواځې دا دی چې 

خپل حق رب او پروردګار په صحيح معىن او ثابتو صفتونو وپېژين.

په اخر کې هل رب العلمني د دې نعمت په بدل کې ډېر شکر اداء کوم چې زه 
يې د دې جوګه کړم چې د اسالمې دين د خدمت اړوند مې اندك عمل وړاندې 

کړ.

اهلل جل جالهل دې زما څخه دا عمل قبول وګرځوي او اهلل پاك دې پرې تمامو 
مسلمانانوته خري، فائده او ګټه ورسوي.
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د موضوع د اختيارولو سبب او مهم الملونه

د دې موضوع د اختيارولو ډېر الملونه و چې زه يې د دې رسالې په ژباړلو 
ملكف کړم چې ځينو ته مې په رسيزه کې نلډه اشاره وکړه او ځينې نور يې په 

الندې ډول په نلډه توګه يادوم: 

 د توحيد االسماء و الصفات اړوند مې په پښتو ژبه کې مفصل کتاب تر سرتګو 
نه شو لکه څومره کتابونه چې په توحيد االلوهية او توحيد الربوبية کې يللك شوي او 
ژباړل شوي دي، په دې تکل چې په پښتو ژبه کې هم بايد د مشلك د حل په اندازه 

د توحيد االسماء والصفات په نوم کتاب شتون ولري، ما د دې کتاب ژباړل پېل کړل.

 په دې کې هېڅ شك نشته چې توحيد االسماء والصفات د توحيد تر ټولو 
انواعو بهرتينه نوعه ده، ځکه دا ډول توحيد د اهلل پاك د ذات او د هغه د نومونو 
او صفتونو څېړنه کوي او هل بل پلوه په توحيد الوهيت او ربوبيت باندې د خلکو 
ايمان نور هم تر هغه حده پياوړی کېږي چې څومره ايمان يې په توحيد االسماء 
والصفات وي او رښتيا ده چې -رشف العلوم برشف املعلوم- د پوهې رشف او قدر 

د معلوم د قدر او رشف په اندازه وي.

 د توحيد االسماء والصفات په موضوع کې مې د يلکنې پر ځای ژباړه ځکه 
غوره کړه چې شنقيطي صاحب په خپلې دغې حمارضه کې د منطق او فلسفې باطل 
او پوك مصطلحات چې د عقيدې په ختريب کې عميل کردار اداء کوي د قرانکريم 

او نبوي حديثونو په رڼا کې په علمې انداز رد او ځواب کړي دي.

او د دغې رسبېره پر هغې مذهبونو چې په توحيداالسماء والصفات کې يې د خپل 
مذهب د ټنګښت په خاطر د قرانکريم او نبوي حديثونو او عقيل دالئلو څخه په 
خطا او غلطې استفادې کولو ناوړه مفهوم او ناروا موقف اختيار کړی دی، د بطالن 
او  ناسم استدالل خوګانې  او هل صحيح ديلل څخه د هغوی د  کرښې راښلكې دي 

نيمګړتياوې په ګوته کړي دي. 
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 زه خپله هم لكك خواهشتمند وم چې د قرانکريم او نبوي نصوصو په 
رڼا کې د اهلل پاك د نومونو او صفتونو په باب دروسته الر وپېژنم، تر څو وکوالی 

شم چې د توان په اندازه خلك په سمه توګه قانع کړم.

يې الئق  او صفتونو  نومونو  په  بلل کيږي چې  ايمان هله اکمل  اهلل  په   
ايمان ولرل يش.

 د اهلل د نومونو پېژندل د ايمان برخه ده، په نومونو يې ايمان لرلو ته اهلل 
خپله رابليل يو او د اهلل د امر منل واجب دي.

 د سلفو صاحلينو په څېر د اهلل په نومونو او صفتونو ايمان لرل د احنراف 
هل ګردو ډولونو څخه انسان ته سالمتيا ورکوي، هل دې کبله معطله او ممثله او نور 
منحرفني ځکه معصيت کې واقع دي چې د اهلل په نومونو او صفتونو ايمان لرلو 

کې د سلفو صاحلينو پېرواکر نه دي.

لرل  ايمان  د شان رسه الئق حقييق  د هغه  او صفتونو  نومونو  په  اهلل  د   
انسان ته د اهلل هل عذاب څخه خالصون ورکوي، اهلل فرمايي:

)ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ( ]سورت أعراف: ۱۸۰[

 په قران کريم کې اية الکريس ته د عظمت ځانګړی مقام حاصل دی، 
هل دې المله چې د توحيد او د اهلل د نومونو او صفتونو باندې اعم تام شمول لري.

 سورت اخالص ته هم د توحيداالسماء والصفات د جاليلت هل کبله د قران 
دريمه برخه ويل شوې ده چې دې خربې ته مو په رسيزه کې هم اشاره کړې ده.

 په توحيد االسماء والصفات باندې لكک حقييق د اهلل د شان رسه الئق 
ايمان لرل ډېرې ګټې لري چې باوري انسان ته يې په وخت په وخت معلومات 

کيږي.
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په ژباړه کې زما تګالره

دکتاب په ژباړه کې مې الندنۍ الره خپله کړې ده:

 د کتاب ترمجه مې په ډېره زياته اسانه پـښتو کړيده، چې هل هر ډول غموض 
او خفاء څخه لرې ده.

 د هر ايت معىن مې په اسانه پښتو کې هل باور وړ تفسريونو څخه راخستې 
ده، چې مشهور تفسري يې د عالمه سيد عبدالسالم رستيم  صاحب تفسري 

دی.

 د ژباړې ترڅنګ مې کتاب ته د موضوعګانو فهرس هم ورکړ، ځکه چې دې 
کتاب خپپله فهرس نه درلود.

 د عقيدې اړوند مصطلحات مې هم ترمجه کړي دي، په دې معىن که څوك 
د لوستلو په جريان کې هل دغې مصطلحاتو څخه کوم مشلك دخپل ځان په نه 
فهمېدو کې وويين، کوالی يش د ترمجه شوي اصطالحاتو څخه فايده ترالسه 

کړي.

 ټول هغه منطيق او فلسيف اصطالحات چې د متلكمينو د اهلل د نومونو او 
صفتونو څخه د انکار لپاره په خپلو عقيدوی کتابونو کې راوړي دي، زيار 
مې ويستې او د توان په اندازه مې په تفصييل ډول څېړيل دي، په دې خاطر چې 

د کتاب د لوست په مهال لوستوال ته ستونزه راوالړه نه يش.
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د تشکر اظهار

هل هرڅه نه وړاندې د اهلل پاک چې حق پروردګار او د ټولو اکئناتو خالق او 
مالک دی، په ښايسته نومونو او اوچتو صفتونو موصوف ذات دی، د هغې ټولو 
نعمتونو په بدل کې يې شکريه اداء کوم چې زما د بدن ټول غړي يې هل شکريې 
اداء څخه قارص دي په عمويم توګه يې ګردو انسانانو ته او په ځانګری توګه يې 

ما ته رابښيل دي.

په دوهم پړاو کې د هغه دوو معـززو هستيو چې زما هل وادلينو څخه عبارت 
دی شکريه اداء کوم چې زه يې حتصيل او تعلم ته وقف کړم او زما د حتصيل په 
بدل کې يې خپل ځانونه د ژوند هر ډول ستونزو ته سرپ کړ، يواځې زما د روښانه 

مستقبل په تکل یي زما د دنياوي هر راز ګټې وټې نه السونه ومينځل.

په دريم پړاو کې د جماهدينو د سرت ساالر د شهيد شيخ مجيل الرمحن  شکر 
اداء کوم چې د هجرت په تنګو سختو حاالتو کې يې راته نبوي مشعلونه ودان 
کړل، په رښتيا هم دوی اهلل پاک زمونږ د سعادت او نيبخکتۍ سببونه وګرځول، 

اهلل پاک دی ورته قرب روښانه او د جنت باغيچه وګرځوي.

او په څلورم پړاو کې د ټولو روحاین ښونکوو شکريه او مننه اداء کوم چې 
زما په زده کړو او تعليم کې يې تر هر چا مهم ترين رول لوبوالی دی باخلصوص 
قابل قدر استاذ قايض حممد حکيم حکيم چې زما د برې يلک په دی منوګراف يې 

په زړه پورې ارشاف او نظارت وکړ او زما ژباړې ته يې د زبر زېر اميل ورواچو.

په پای کې يو ځل بيا د دیغ ټولو شکريه د يو شاعر په دې شعر اداء کوم چې:
من ليس يجزيه يدي ولسانيفاللــه يجزيهــم مبا هــم اهله
من جنة املــأوی مع الرضوانفاللــه يجزيهــم مباهــم اهلــه

او په ډېرې زياتې تسلۍ ورته وايم چې: 
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هغه د ګالبونو کروندې چې تاسو يې د راټوکېدو او د غوټۍ کېدو او بيا د لګ 
کېدو په طمعه شپې سبا کولې نن يې ګالن نيويل دي، هغه ميوه دارې نيالګۍ چې 

پرون مو په عليم بڼونو کې کرلې وې نن يې مېوې نيويل دي.

ستاسو د ټولو دې ژوند نيکمرغه او د ژوند پای مو ال پسې نيکمرغه شه

جنتونه مو ځآی او ټول روزل شوي داعيان مو صدقه جاريه شه، زيار په د اهلل 
په دربار کې په دومره اندازه قبول شه چې ستاسو هل تصور څخه بهر وي.

ستاسو د مبارکو السونو، قدمونو، د خولې څخه راويت بابرکته لكمات مو د نړۍ 
تر پايه مه ودرېږه.

زمونږ عليم ټاټویب )د امام خباري پوهنتون( دې اهلل پاک په دعوت، په ښونې 
او روزنې سمبال لري، په خپلې ځانګړې مرستې او لورينې دې اهلل ونازوي.

په رياض کې د مکتب اتلعاوين لدلعوة واالرشاد يح الربوة هم ډېر شکريه ادا 
کوم د پښتو لپاره د خپل غورڼ چاڼ په سلسله کې زما د کتاب انتخاب وکړ، اهلل 

دې ترې دا عمل قبول کړي او جنت الفردوس دې اهلل ونازوي.

امني يارب اخلالئق امجعني

لقمان حکيم حکمت
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نح د ليکوال د ژوند سوا

شايد ډېر زيات خلک به داسې وي چې د فضيلة العالمة حممد االمني شنقيطي 
 د ژوند په اړه څه نا څه مات ګوډ معلومات لری، مونږ هم دومره ويالی شو 
او  په نړيوال اساليم پوهنتون کې د رشعياتو   د رياض  چې عالمة شنقيطي 

ادبياتو په خبشونو کې د استاذ په صفت پاتې شوی دی.

پوهنتون کې هم تدرييس  نړيوال اساليم  په  د مدينې منورې  يې  همدارنګه 
دندې مخ په وړاندې بوويل دي، نور راز راز دندې يې هم دغلته تررسه کړيدي.

هغه هل دې څخه هم مشهور دی چې تعارف يې ويش.

زيات خلک به داسې هم وي چې شنقيطي صاحب خو به يا هل سماع هل الرې 
پېژين او يا به يې وررسه يلدل کتل شوي وي خو د شاګرد په توګه يې ما هم د مزيد 

تعارف په خاطر خپل قلم د هغه په تعارف داسې ګويان کړ:

 د شيخ  نوم
يې  نوم  نيکه  د  او  املختار  حممد  يې  نوم  پالر  د  حممداألمني  نوم    شيخ  د 
عبدالقادر دی، دغه ډول مرکب نومونه لکه د هغه او پالر يې چې دي د هغوی 

په يلک ښارونو کې ډېر دي.

 د شيخ  نسب
د شيخ  نسيب سلسله يعقوب بن جاکن االبرم ته رسيږي چې د مشهورې 
او معروفې قبيلې )جکنيني( نيکه او پدر کالن شمريل کيږي، دغه قبيله په نسيب 

سلسله کې د )محري( مشهورې قبيلې ته رسيږي.

 د شيخ  پلرنی وطن
شيخ  د موريتانيا په مشهور ښار شنقيط کې زږېدىل دی، شنقيط د موريتانيا 
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ختېځه برخه ده، شنقيط خپپله د حميط اطلسې ختيځ، د مراکش او جزائر جنوب 
او د سنګال شمال ته واقع دى.

 د شيخ  پيدايشت
شنقيطی  په )1325 ه( اکل کې دې فاين دنياګۍ کې سرتګی غړويل دي، 

مور يې د پالر خپله د تره لور وه.

 د شيخ  نشأت
يې  قام  زنانه  او  نارينه  چې  دی  زږېدىل  کې  کورنۍ  داسې  په    شنقيطي 
ټول په عليم جامه ملبوس وو، د اعدت رسه سم هغه خپلې لومړنۍ زده کړې د 
خپلو ماماګانو او ماميانو څخه کړيدي، همدغې لومړین زده کړو يې د مستقبل په 

روڼولو کې تر هرڅه مهم رول ولوبو.

 د شنقيطي  زده کړې او تحصيل
شيخ  تر ټولو لومړی خپپل پلرين ټرب او ټاټويب کې هل بېالبېلو پوهانو څخه 
رنګارنګ فنون زده کړل چې هل تفسري، فقه، اصول، حنو، رصف، بالغت څخه 
عبارت دي، هېره دې نوي چې سريت يې د دیغ تعليماتو ترڅنګ د خپل کور هل 

زنانه و څخه زده کړی و او وررسه يې منطق هل مطالعې هل الرې ضبط کړ.
زيات استاذان يې د خپلې کورنۍ او يلک ميشت خلک دي چې هل مجلې څخه 
يې شيخ حممد بن صالح، عالمة أمحد االفرم بن املختار، شيخ امحد بن عمر، لوی 

فقيه حممد بن انلعمة الزيدان، فنون پوهه امحد بن فال بن وده او داسې نور دي.

 د پوهنې او تحصيل منهج
د شيخ  په لكو اوښارونو کې هېڅ څوک دا نه يش کوالی چې خمتلف فنون 
رسه يو ځای ياد او زده کړي او نه زده کونکی کوالی يش چې هل دوو او يا هل 
زياتو ښونکو څخه په يو آن کې زده کړې مخ په وړاندې بوځي، زده کونکې يو 

فن تر هغه مهال زده کوي ترڅو يې ښه قوي ضبط او ياد کړي.

 د پوهنې او تحصيل الرښود
هغه فن چې زده کونکې يې په زده کړه بوخت وي تر ټولو لومړی د دیغ فن 
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متون په يادو ضبط کوی، تر يوحده دا هم کېدای يش چې د ښونکي رسه بېال 
بېل فنون د تدرييس مادې په څېر يو ځای کړي.

او د ماسخوتن هل  د درسونو رسيم دوام هره ورځ هل سهار مهال رشوع اخيل 
ملونځ رسه پای ته رسيږي چې ترمنځ يې د خوراک څښاک او ذهين اسرتاحت د 

وختونو خاص خيال هم ساتل کيږي.

دغه د شيخ  د يلک او ښارد درس او تدريس مهال ويش دی چې د اخرتونو د 
مناسبت ترڅنګ پکې د پنجشنبې او د مجعې مبارکې ورځې هم رخصتيانې وي.

مبارکې  د  د رمضان  تېرو درسونو مذاکره ورپکې هراکل  د  پر دغې  برسېره 
مياشتې په دوران کې د دورې په شلك کيږي.

د درس او تدريس په مهال د ښونکي او زده کونکي خپل منځنۍ اړيکې 
د  اړوند  خپل  کونکی  زده  هر  وي،  عالقه  ترمنځ  مور  او  پالر  او  ځوی  د  لکه 
په مهال کوم  د زده کړې  تر رسه کوی، خو که زده کونکی  ژوندچارې خپپله 
لكکه  وررسه  يې  ښونکی  نو  کړي  حس  مشلك  کورین  بل  هم  يا  او  اقتصادي 

مرسته او کومک کوي.

ځينو وختونو کې داسې هم کيږي چې ښونکی د خپل زده کونکي خرچه 
تر هغه مهاهل په خپله اغړه اخيل چې ترڅو زده کونکی وررسه ټولې زده کړې 

بشپړې کړې.

 خپپله چې به يې هل کوم ښونکي څخه زده کړه کوهل نو خپل  خو شيخ 
ځان به يې په مايل پانګې او په پوره توښې او زيایت بودجيې د خادمانو په شمول 

لكک سمبالو

 د شنقيطي  له تحصيل وروسته ژوندی کردار
هل فراغت وروسته شنقيطي  خپلو زده کړوته نوره ادامه هم ورکړه، د دغې 
ترڅنګ به يې د خلکو ترمنځ شخړې او د تاو ترخيوايل الجنې کوجنې هم فېصله 
کولې آن چې د عوامو او موجوده حکومت په وړاندې يې قضايئ پرېکړې قابل 

قبول وې.
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 د شنقيطي  حجاز ته سفر
په 1360 هجري اکل کې يې د حج د مراسمو د آداء کولو په منظور حجاز ته 
د دغې  پيل کړه،  تدريس لړې  د  نبوي مسجد کې  په  يې  او هم هلته  سفر وکړ 
ترڅنګ وررسه ځينو چارواکو د پېژندګلو خطونه رسه يو بل ته واستول باالخره 

يې ورنه په حرمينو کې د تدريس لپاره د پاتې کېدو طلب وکړ.

په )1371ه( اکل کې ورڅخه په اعمو معهدونو او پوهنتونونو کې د ښوونې طلب 
وشو، بيا په )1381 ه( کې د مدينې منورې نړيوال اساليم پوهنتون ته منتقل شو.

 د شنقيطي  علمې ليکنې او اثار
 انساب العرب. نشته دی 

 فروع مالک.

په شعري بڼه يې يلیلک دی.خمطوط.

 الفية املنطق. خمطوط

 نظم يف الفرائض. خمطوط

 رحلة خروجه من ابلالد اىل املدينة. 

دي،  ډولونه يليلک  ټول  بېالبېل  روزنې  او  پوهنې  د  يې  دې يلکنه کې  په 
برسېره پر دغې يې هغه مناقشې او حبثونه هم يليلک دي چې وررسه په الره 

کې شويدي. خمطوط

 رشح یلع مرايق السعود. خمطوط 

 رشح یلع السلم. خمطوط

 دفع ايهام االضطراب عن آی الکتاب. مطبوع)1( 

 منع جواز املجاز یف املزنل للتعبد و االعجاز. مطبوع.

 اضواء ابليان یف تفسريالقران بالقران.
دا کتاب د اضواء ابليان په اخره حصه کې چاپ شوی دی  )1(



23

په قراين ايتونوکې د توحيد االسماء والصفات حتقيق او څېړنه

په  حج  سورت  د  چې  دي  شوي  چاپ  جدلونه  شپږ  لومړين  کتاب  دې  د 
او  اول  او د زياتو مطابلو اوغوښتونو هل کبله  اخرنې ايت رسته رسيېږی 

دوهم جدلونه بار بار نرش شوي دي)1(. 

 مذکرة یف االصول.

 أدب ابلحث و املناظرة.

په ژبه مو  اړه مات ګوډ معلومات و چې د قلم  په    دا د عالمة شنقيطي 
پرې د اکغذ مخ تور کړ، اما هغه معلومات چې د هغه په هلكه يې د هغه شاګردان 
لری نو هغه يواځې مثايل نه بلکې په ادب او تربيه کې نېک مقتدی و او د عليم 
اړخه اګر که هغه ماليک مذهیب و، خو د مذهب خيال ساتنه يې اخری نظريه وه، 
هل همدغې نګاه نه هغه د اهلل پاک په ځانګړي احسان جمتهد او د اجتهاد په ګاڼه 
سمبال و، د اهلل پاک هل فضل او مهربانې هل خمې هغه کوالی شول چې احاکم هل 
ايتونو او نبوي حديثونو څخه په ښه توګه استنباط کړي او د خمالفو مسئلو په 

هلكه کره کتنه وکړي، بيا د صحت او صواب په مهال ورته ترجيح ورکړي.

د دی مسايلو په اړوند هغه څوک ښه معلومات لري چې د هغه تفسري أضواء 
ابليان يې په ښه سوچ او فکر او په پوره حتقيق لوستیل وي.

پټې  په مدينه منوره کې خپلې سرتګې  هل فاين دنيا څخه يې )1393 ه( کې 
کړې.

اروا دې ښاد وي

   

هېره دې نوي چې اووم اواتم جدل يې د هغه د معتمد او پياوړي شاګرد )عطية حممد سالم( هل تکميل څخه دی.  )1(
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د توحيد االسماء والصفات تعريف

 په هغو نومونو او صفتونو ايمان لرل چې اهلل پرې خپل ځان په قران کې 
يا پرې رسول کريم ملسو هيلع هللا ىلص په صحيحو او رصحيو حديثونو کې موصوف کړی وي دغه 

نومونه اهلل لره داسې ثابتول چې څنګه وررسه مناسب وي)1(.

 يا د اهلل د عظمت او جالل او مجال په صفتونو باندې هر اړخزيه د يووايل 
عقيده لرل او په هغه نومونو او صفتونو لكک باور لرل چې اهلل د خپل ځان لپاره 
په قران کريم کې او يا هم ورهل رسول کريم ملسو هيلع هللا ىلص په صحيحو او رصحيو حديثونو 

کې ثابت کړي وي )2(.

 شيخ عبدالرمحن بن سعدي  وايي: اهلل پاک د عظمت او جالل او مجال 
په ټولو صفتونو په هر اړخزيه او ځانکړي توګه داسې توصيفول چې د رشيک او 

شبيه رسه هېڅ راز تعلق نه لري.

په دې معىن چې اهلل لره د معناګانو او احاکمو رسه چې قراين ايتونه او نبوي 
حديثونه پرې داللت کوي ټول هغه اسمونه او صفتونه ثابتول چې هغه د ځان 
لپاره ثابت کړي دي او يا ورهل رسول کريم ملسو هيلع هللا ىلص ثابت کړي وي چې نه به ترې هېڅ 
ثابت نوم او صفت نيف کوي او نه به په کې تعطيل، نه حتريف او نه هم تمثيل 

کوي.

او ورڅخه د نقص او عيب ټول هغه اسمونه او صفتونه نيف کول چې د اهلل د 
کمال رسه منافات لري)3(. 

   

أعالم السنة املنشورة د شيخ حافظ احلکيم يلکنه او د مصطىف أبو انلرص شليب حتقيق: )56(.  )1(
األسئلة واألجوبة األصويلة یلع العقيدة الواسطية د شيخ عبد العزيز السلمان يلکنه: )41- 42(.  )2(

القول السديد يف مقاصد اتلوحيد: )3 / 10( جمموعة ابن سعدي.  )3(
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په توحيد االسماء والصفات 
باندې د ايمان لرلو ګټې)١(

فهم  ترې  مراد رسه سم  د  اهلل  د  او  پوهول  او صفتونو ځان  نومونو  په  اهلل  د 
اخستل هل رشف او عزت څخه ډک علم دی چې د مومن په ايمان نيکې اغېزې 

او ګټور اثر لري.

د اهلل د نومونو اوصفتونو د بيان او تفصيل، د وضاحت او رشحې متعلق خمکنو او 
وروستنو ديين حق پرسته علماو ډېر زيار ويسیت تر څو ګټې او فائدې يې مسلمانانو 

ته ال پسې روښانه کړي چې د بېلګې په توګه يې زه ځينې قابل ذکر بولم:

 په الئقه توګه اهلل هله پېژندل کيږي چې په نومونو او صفتونو يې الئق 
علم او ايمان ولرل يش، اهلل خپل خملوق په دې خاطر شته کړی دی چې هم يې 
په علم څوک  د توحيداالسماء والصفات  بندګي يې وکړي، که  او الئقه  وپېژين 
بوخت وي نو پوهه دې يش چې په هغه څه بوخت دی چې اهلل پاک ورلره پېدا 
کړی دی، او په توحيد االسماء والصفات باندې جهل او ناپويه، په دې علم ځان 
نه مرصوفول د هغه عبادت ضياع ده چې هل کبله يې اهلل خملوق شته کړی دی، دا 
به د انسان لويه جفا وي چې ورځ تر بلې پرې د رب اکئنات رنګارنګ پېرزوينې 

او لورينې راوريږي او دا يې اړوند جاهل وي او معرفت يې هېڅ اړتيا نه بويل.

انسان تر هغه خپل رب نه يش پېژندالی تر څو هغه نصوص په الئقه توګه 
ونه پېژين چې د هغه په نومونو او صفتونو شمول لري او د هغه په افعالو او اسماؤ 
يې ترصيح کړي وي، لکه اية الکريس، سورت اخالص او د سورت حرش اخرين 

ايتونه مثاًل.
کتاب اتلوحيد ومعرفة أسماء اهلل وصفاته یلع االتفاق واتلفرد د ابن مندة يلکنه، حتقيق الشيخ د. عيل الفقييه   )1(
)2 /18- 19(. اتلفسري القيم د ابن قيم يلکنه: )24 - 37(. مفتاح دار السعادة د ابن قيم يلکنه: )2 /9091( القول 
السديد د ابن سعدي يلکنه: )161- 163(. األسماء والصفات يف معتقد أهل السنة واجلماعة د دکتورعمر األشقر 

يلکنه: )18- 39(.
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 اهلل په خپلو نومونو او صفتونو په الئقه توګه پېژندل په انسان کې د هغه 
رسه حمبت، په عمل کې اخالص، هل اهلل څخه ډار او خوف، هل هغه څخه امېد 
ساتل او... په نصيب کوي، هل دې څخه بله نېکمريغ نشته او څوک چې د اهلل 
نومونه او صفتونه، د هغې معناګانې او پکې سوچ، د هغې احاکم او مقتضيات 

ونه پېژين هېڅلكه اهلل پاک په حقه توګه نه يش پېژندالی.

 د عبوديت په منهج رب اکئنات لپاره په خپلو اعمالو کې اخالص راوستل: 
دا ګټه او فائده انسان ته هله په الس ورځي چې د اهلل نومونه او صفتونه په حقه 
توګه پېژين، دا لويه ګټه ده هېڅ ساری نه لري، د اهلل هل پلوه د راغيل رشيعت څخه 
موخه هم دا ده چې انسان نېک او صالح جوړه يش او د اهلل په نومونو او صفتونو 
ايمان او علم لرل انسان هل کږ لېچ او ښوئېدو څخه بچ سايت، د عبادتونو او تقوا، 
د پرهېزګارۍ او ديندارۍ دروازې ورته خالصوي، په دې رسه يې ايمان په زړه 
کې ثبات پېدا کوي، په صرب او زغم يې روزي، په مشکالتو او کړاونو کې يې 
مرستندويه وي، د اهلل نومونه اوصفتونه زده کول او په معناګانو يې ځان پوهول 
بنده د اهلل  په توګه که  ايمان کې د زيادت سبب جوړيږي، د بېلګې  په  بنده  د 
)َعِظيْم( نوم وپېژين او په معنا يې ځان په الئقه توګه وپوهوي زړه د اهلل د عظمت 

نه ډک يش.

ځآن  پرې  بيا  او  زده  چې  يې  نومونه  پېرزو  او  رمحت  د  احسان،  او  مجال  د 
وپوهوي په زړه کې يې د اهلل د عبادت شوق راوالړ يش، زړه يې اهلل ته مايله يش 

او هل محد او شکر نه ډک يش. 

که د اهلل د عزت او جربوت، د حکمت او علم او د قدرت نومونه زده او ځان 
پرې په الئقه توګه وپوهوي نو زړه هل انکسار او خضوع څخه دومره ډک يش 
چې د خپل ايمان خوند وڅښي او د ځان رسه دومره لكکه حماسبه رشوع کړي 
چې خپله هره هل وړې نه وړه ګناه ځان ته دومره لويه ونييس چې نزدې د هالکت 

سبب يې وبويل رسه هل دې چې اهلل رب رحيم به ورته خبشش کړي هم وي.

او صفتونه  نومونه  او د مراقبت متعلق  که د اهلل د علم، خربدارۍ، احاطې 
واوري، زده يې کړي او ځآن پرې په الئقه توګه وپوهوي زړه يې د اهلل په مراقبت 



29

په قراين ايتونوکې د توحيد االسماء والصفات حتقيق او څېړنه

ډک يش، خپل ټول سکنات او حراکت، خپل ځانلواىل او د ژوند هر حالت دومره 
قابو کړي چې د ګناه هل هر ډول څخه ځان دومره لكک رانغاړي چې که هسې په 
تصور کې يې هم د ګناه خربه رايش اهلل ته په ژړا او فرياد وي چې ای رب کريم!! 
ستا تر خمې راڅخه دومره لويه بې اديب شوې ده او سرته ګناه مې کړې ده که ته مې 

خبشش نصيب نه کړې د اور خس او خاشاک به شم او داسې نور...

 هل رسغړونو څخه ځان راقابو کول: د نفس غريزي صفت دی چې هوا 
او  نومونو  په  اهلل  د  ډېرې ښې ښاکري، خو چې  ورته  او شيطاين وسوسې  پرسيت 
صفتونو څوک عليم عبور ولري او ځان يې پرې په الئقه توګه پوهویل وي، که 
څه هم د ګناه د کولو وخت داسې جوړ وي چې هېڅ برشي نفس يې نه يش يلدىل 
او نه يې څوک د ځواب ويلو وي او نه داسې سحنې وي چې تر ګريوانه يې د چا 
الس ورسيږي خو د اهلل په نومونو او صفتونو د علم او پوهې په برکت اهلل په ځان 
بصري وبويل، ځان ته راياد کړي چې که په دې حالت مې اهلل روح قبض کړي زما 
به ورته څه ځواب وي؟ زړه يې ورپيږي، د شهوت جوش او خروش يې دومره ټيت 
او الندې يش چې د اهلل د نوم رايادولو رسه نور نو بييخ هل حرکت ووځي، د شهوت 
څپاند مقاومت يې د اوړي د وريځو په څېر تري تم يش، په خلوت کې يې د زړه 

ناوړه غوښتنې د سېالب د ځګونو په څېر په ځمکه کې ښکته يش.

 برشي نفسونه د نور خلکو په الس کې نعمتونو ته ناڅي، لكه نا لكه خربه 
د حسد دومره اوج ته ورسيږي، خو چې انسان ځان ته د اهلل پاک )َحِکيْم( نوم 
راياد کړي چې اهلل څه کوي، چا ته دنيا ورکوي او چا ته يې نه ورکوي په دې 
کې يې حکمتونه او رازونه دي، نو په دې رسه هل حسد څخه راستون يش، په کوم 
حالت چې اهلل پيدا کړی وي پرې خوشحاهل او رايض يش، د نفس واګې په قابو 

کې راويل او هل رسغړونې رابند يش.

 لكه چې هل انسان څخه رسغړونه ويش نو پراخه ځمکه پرې راتنګه يش، 
هل خپو څخه يې ځمکه وتښيت، د وهمونو او سوچونو سيالب يې الهو کړي، د 
شهوت موجونو يې ال پسې واخيل او د هوا پرستې په سيند کې غوپه کړي، شيطان 
ورته رايش او په خپل رب يې بد ګمانه کړي چې ايا د اهلل د بښنې الئق يې؟ تا خو 
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دا ګناه په کراتو او مراتو وکړه نو ايا توبه به دې ځای ونييس؟ ايا توبې ته به دې 
اسمان دروازې خالصې يش؟ هل دې رسغړونې وروسته به اسالم تا ته په خپلې 
دائره کې ځای درکړي؟؟ او داسې نور وهمونه چې شيطان پرې هل انسان څخه د 
اهلل د رمحت الرې ورکوي، خو که انسان د اهلل په نومونو او صفتونو عليم عبور 
او  )تَوَّاب(  اهلل  لري،  نومونه  رَِحيْم(  او  )رمَْحَن  د  اهلل  به يش چې  ياد  ورته  ولري 
)َغُفْور( دی، د دې پرځاي چې رسغړونې ته ادامه ورکړي چې هسې مې هم اهلل 
نه بښي!! د دې پر ځای چې شيطان يې ال پسې خمکې بوځي، زر راستون يش او 

هل اهلل څخه د خپلې رسغړونې بښنه وغواړي.

 لكه چې مصيبتونه او کړاونه د انسان ژوند دومره تنګ او نلډ کړي چې 
نزدې يې شيطان په هغه پلمو ښاکر کړي چې انسان يې د ځان لپاره د جنات الره 
ګڼي، دې ته يې اړ کړي چې ځان ووژين، د خلکو شتمين اختطاف کړي، د نورو 
عزتونه او مايلت د ځان لپاره حالل وبويل، يا داسې نور د ژوند متعلق حالت چې 

اساليم رشيعت يې د روا وايل حکم نه وي کړی.

نو که انسان د اهلل په نومونو او صفتونو علم ولري او ځان پرې پوهه کړي، په ذهن 
کې يې هل راغلو وسوسو نه خورا پياوړی قلعه ته امان يويس، ټول ډار او وېره به يې هل 
 نفس څخه داسې وکوچيږي لکه بيیخ چې پرې کږې نسکورې نه وي تېرې شوې.

خلکو  فاسقه  فاجره  او  دښمنانو  دين  د  اهلل  د  رشخوښو،  د  انسان  چې  لكه   
رسه مټ اټۍ يش، په عداوت او دښمنۍ کې يې کړاونه دومره ونييس چې حیت د 
خوراک مړۍ يې پرې نه پېرزو کيږي، زړه يې ستوين ته راپورته يش، نو که څوک 
د اهلل په نومونو او صفتونو علم او الئق باور ولري پوهه به يش چې رزق د اهلل په 
الس کې دی، د دې پر ځای چې مورال يې مات يش ال يې پسې مورال لوړ يش، 

په ظاهر او باطن کې په اهلل تولک او عبوديت يې ال پسې زيات يش.

 انسان ته رنځ او ذهين يا بدين ناجوړتيا رسيږي، يا د اهلل عز وجل احاکم 
مات او د خپو الندې کړي، درد او غم يې حواس نزدې په داسې څه بدل کړي چې د 
اهلل رسه يې اړيکې وشکوي، نااميدي يې په زړه کې دېره يش، د ژوند الرې ګودرې 
پرې تورې اورې يش، خو که څوک د اهلل په نومونو او صفتونو الئق ايمان او بارو 
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لري پوهه به يش چې اهلل شايف دی، خپلې لپې به ورته پورته کړي او د روغ صحت 
غوښتنې به درې وکړي، د اميدونه بندې دروازې يې بېرته يش او صحتمند يش.

 د اهلل په نومونو او صفتونو علم لرل د ګردو شيانو بنسټ دی، که څوک 
خپل  د  څخه  افعالو  او  صفتونو  د  نو  ولري  علم  الئق  صفتونو  او  نومونو  په  يې 
نېکمرغه ژوند لپاره د رشيع احاکمو د استدالل جوګه يش، ځکه چې د اهلل ټول 

افعال د عدل او احسان، د رمحت او حکمت په بنسټ والړ دي.

 د اهلل د نومونو او صفتونو په باب کې چې څوک عليم څېړنې کوي نو 
د توحيد سوچه باب به ورته خالص يش، د توحيد دا دروازه خالص موحدينو ته 

اهلل خالصوي.

 د اهلل پاک د نومونو او صفتونو علم د انسان ايمان ته پرخمتګ ورکوي، 
ته  په زړه کې اهلل  لويږي،  او حمبت  ته مينه  انسان زړه  د  په دې رسه  ځکه چې 
انابت او تقديس پېدا کوي او د کوم سړي چې ايمان زياتيږي په زړه کې يې د اهلل 

عظمت ال پسې وده کوي، اهلل پاک فرمايي: 

)ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ( ]سورت حممد: ۱۷[

ژباړه: کوم خلک چې دهدايت په لور وټپيږي اهلل ورته نور هدايت هم وکړي او 
نوره تقوا هم ورکړي.

به داخل يش، نيب  ته  نهه نوي نومونه وشماري جنت   څوک چې د اهلل 
کريم صیل اهلل عليه وسلم فرمايي:

َة«)1(.  »ِانَّ ِللِه ِتْسَعًة َو ِتْسِعْيَن اْسمًا، َماَئًة ااَلَّ َواِحَدًة َمْن أَْحَصاَها َدَخَل اْلَجنَّ

ژباړه: د اهلل يو کم سل نهه نوي نومونه دي، څوک چې يې وشماري جنت ته به ننوځي.

   

صحيح ابلخاري، کتاب ادلعوات )6410(، اومسلم کتاب اذلکر وادلاعء )2677(.  )1(
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تو کې ګمراه شوي دي هغه ډلې ټپلې چې په اسماؤ او صفا

ځينې داسې خلک د مسلمانانو په ټونلو کې هم تېر شوي دي چې که څه يې 
هم ځانونه مسلمانان بولل خو ولې د احلاد په رنځ اخته وو، هغه احلاد چې په قران 

کريم پرې اهلل پاک ملحدينو ته سخت وعيد اورویل دی، اهلل پاک فرمايي:
)ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ( ]سورت أعراف: ۱۸۰[
ژباړه: د اهلل لپاره ښايسته نومونه دي په دغې نومو يې راوبلئ او هغه خلک پرېږدئ 

چې په نومونو کې يې احلاد کوي د دوی د کړنورسه سم به ورته زسا ورکړي.

په دې خاطر چې هدف ال پسې روښانه يش د ځينو هغو ډلو ټپلو يادونه کوو 
چې د توحيد په دې ډول کې بې الرې شوي دي:

1  جهميه:
دوی د جهم بن صفوان)1( پېرو اکر دي او هل اسماؤ او صفاتو څخه 

په ټپه منکر دي.

کوالی شو چې عقيدوی ځينې افاکر يې لوستوالو او د عقيدې مينوالو ته په 
خمترصه توګه نمونه وړاندې کړو.

د جهميو عقايد په الندې توګه دي:
 اهلل پاک هل مثيل او شبيه څخه پاک ګڼل او هغه قراين ايتونه چې خملوق رسه 
ترې تشبيه راځي په کې تاويل کول لکه د اهلل الس، مخ... هل هغې صفاتو څخه چې 
جهم بن صفوان په کوفه کې پېدا او لوی شوی دی، په کوفه کې د جعد بن درهم چې هل دمشق څخه کوفې ته راتښتېدىل   )1(
و، په ملګرتوب کې پاتې شو، په )۱۵۰ه( اکل کې چې د خادل بن عبداهلل قرسي  په الس جعد مردار شو جهم بن صفوان 
يې افاکرو ته پونده ورکړه تر څو د ځمکې ختيځ او لويديځ ته يې ورسوي، ډېر پلويان يې پېدا کړل هغه و چې )ترمذ( ته 
وشړل شو، په ترمذ کې يې خپل افاکر ال پسې دومره خپاره کړل چې د خراسان په ګڼ شمېر ښارونو کې رواج پېدا کړ، د 

امويه دولت پر ضد د حارث بن رسيج په ملتيا يې انقاليب موخه لرهل چې په )۱۲۸ه( اکل کې يې په کې رس وخوړ.
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دوی په کې تاويل کړی دی يو هم د کالم صفت دی، دوی وايي: د اهلل کالم خارج 
نه بلکې د هغه په نفس کې داخل دی، هل دې کبله يې قران خملوق بلیل دی او د 
)ٿ  ٹ   ٹ(  ايت څخه په ناوړه استدالل يې په اخرت کې د اهلل رؤيت 

هم نيف کړی دی او اټلكوي چې د برشيت په سرتګو د اهلل يلدل هېڅ اماکن نه لري.

 هل اهلل څخه ازيل صفتونه نيف کول لکه قدرت، اراده، علم، او وايي چې 
دغه صفتونه عني د اهلل ذات دی او مستقل ترې نه دي، موخه يې دا ده چې مثال: 
هغه هل ذات پرته بل قدرت نه لري او نه هل ذات پرته بله اراده لري او داسې نور...

 انسان په خپلو اکرونو جمبور دی معىن دا چې د هېڅ اکر اړوند مستقله 
اراده او اختيار نه لري، د افعالو نسبت انسان ته داسې دی لکه مجاداتو ته د افعالو 
نسبت لکه ملر راوختو، ملر خو خپله نه راخيژي بل څوک يې راخيژوي نو داسې 

د انسان افعال هم دي.

ايمان د زړه پورې تعلق لري، د ژبې په تلفظ که څه هم څوک د کفر 
لكمه ووايي خو ايمان يې سالم دی، هېڅ ډول ګناه ايمان نه ستونزمنه وي هل دې 

کبله ورته د ايمان په باب کې مرجئه هم ويل کيږي.

 اهلل په هر ځای کې دی، ابن خزيمه  ورڅخه په خپل سند نقلوی چې 
په ترمذ کې ترې چا وپوښتل چې اهلل چرته دی؟ کور ته ننوت، څه ورځې وروسته 
راووت او خلکو ته يې وويل: اهلل هوا ده، د هر يش رسه په هر ځای دی او په هر 

څه کې دی، هېڅ ځای هل اهلل څخه خايل نه دی.

 هغوی عقيده لري چې جنت او اور به زوال خوري، ځکه چې څه یش 
حرکت لري هغه زوال لري، که اور او جنت د تل لپاره وی نو اهلل به په 
)ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہہ  ھ         ھ  ھ  ھ( ]سورت أنعام: 128[

کې استثناء نه کوهل.

دا راز جهميه رسه خپلې منځنې ډېرې ډلې ټپلې لري:

معطله: دوی عقيده لري چې په څه يش هم د انسان وهم واقع کيږي هغه 	 
خملوق دی او څوک چې وايي چې اهلل به يلدىل يش هغه اکفر دی.
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مريسيه وايي: د اهلل زياتره صفتونه خملوق دي.	 

ملزتمه وايي: اهلل په هر ځای کې دی.	 

وارديه يې وايي چې د رب په خايل معرفت انسان د جنت مستحق دی خو 	 
که جهنم ته څوک بوتلل يش هېڅلكه به ترې را ونه وځي.

زنادقه يې وايي: هېڅ څوک نه يش کوالی ځان لپاره رب ثابت کړي، ځکه 	 
اثبات هله کيږي چې په حواسو يې ادراک ويش او د څه يش ادراک چې په 
حواسو ويش هغه د ربوبيت جوګه نه دی او څه يش چې نه ادراک کيږي 

نو ثابتېدی هم نه يش.

حرقيه وايي: اکفر چې لكه اور ته والړ يش يو ځل به يې وسوځوي، سوی 	 
سکور به يش په اور کې به بيا وي خو سوز به نه حمسوسوي.

خملوقيه وايي: قران کريم خملوق دی.	 

فانيه وايي: جنت او جهنم به دواړه هل منځه ځي او ځينې نور يې ال وايي 	 
چې جنت او جهنم بييخ پېدا شوي نه دي.

مغرييه يې هل پېغمربانو څخه ټپ انکار کړی دی او وايي چې دوی يواځې 	 
حاکمان وو.

واقفيه وايي: مونږ نه وايو چې قران خملوق دی او نه وايو چې غري خملوق دی.	 

قربيه هل عذاب قرب او شفاعت څخه انکار کوي.	 

لفظيه يې وايي چې زمونږ د قران لوستل خملوق دي.	 

2  معتزله)1(:
دوی د واصل بن عطاء او عمرو بن عبيد پېرواکر دي، اهلل لره نومونه ثابتوي 
معزتهل کاليم )منطق او فلسيف اندازه( ډهل ده، ددوهمې هجرې پېړۍ په اوائلو او د اموي خالفت په اخرنيو مرحلو   )1(

کې يې ظهور وکړ، او په عبايس خالفت کې يې ډېر پرخمتګ وکړ.
د عقيدې بنسټ يې عقل دی او په ډېرو نقيل دالئلو يې مقدم بويل، هغوی اټلكوي چې سالم عقل او روغ فطرت 
بل عبايس خليفه  او  په معزتهل و کې خورا مشهور جاحظ  توپري کویل يش،  ترمنځ خپله  او حرامو  د حاللو 

مامون دی.
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خو د جهميو په څېر هل صفتونو څخه په لكکه منکر دي او داسې انګريوي چې د 
صفتونو هل ثبوت څخه د قدماؤ تعدد الزميږي.

دوی هم د جهميو په څېر د اهل سنت واجلماعت ضد عقايد لري چې بېلګې 
يې ستاسو خمې ته ږدو: 

 معزتلو لومړی د يوې عقيدې لپاره يو بنسټ کېښود چې بېرته يې خپله 
ګوين  پنځه  په  که  اصول دي حیت  پنځه  يې  په رس کې  خمالفني جوړ شول چې 

اصولو څوک اعرتاف ونه کړي معزتيل به نيش بلل کېدای:

 توحيد -: موخه يې ترې د اهلل د وحدانيت ثبوت دی چې ساری او نظري نه 
لري، هل دې کبله يې ترې تول صفتونه هم نيف کړي دي، معزتهل د تل لپاره د اهلل 
صفت په نيف او سلب باندې کوي لکه: اهلل نه جوهر دی، نه عرض دی، نه طويل 
دی نه عريض دی او...ثبوتيه صفتونه يې د قدماؤ د تعدد په بهانه هل اهلل څخه نيف 
کړي دي لکه علم، قدرت، هغوی وايي که مونږ اهلل لره علم يا قدرت يا...ثابت 
کړو نو هل اهلل پرته مو بل قديم هم ثابت کړ او که د اهلل صفتونه د اهلل رسه په قَِدم 
کې رشيک وبولو نو په الوهيت کې به هم د اهلل رسه رشيک يش نو هل دې کبله يې 

د توحيد په نوم هل اهلل څخه صفتونه نيف کړي دي.

 عدل -: هل دې څخه يې موخه د عقل او حکمت په تقاضا د اهلل حکمونه 
قياسول دي، هل دې کبله يې ځينې امور باطل او نور ځينې يې قابل تنفيذ او عمل 
بليل دي، هل دې څخه منکر دي چې اهلل پاک د بندګانو د افعالو خالق نه دی او 
وايي چې انسان د خري او رش ټولو اکرونو خالق په خپله دی، عقل چې څه يش ته 
ښه ووايي هغه به ښه وي او چې څه ناسم وبويل هغه به ښه نه وي، په ښو اکرونو به 
نيکه بدهل ورکول کيږي او په بدو به زساګانې ورکول کيږي، دېته معزتهل عدل وايي.

 د دوو مزنلونو ترمنځ مزنل -: د معزتلو په نزي دا اصل د فاسق حکم 
په دنيا کې بيانوي چې واصل بن عطا په کې د حسن برصي رسه خمالفت درلود، 
معزتهل عقيده لري چې فاسق په دنيا کې د خپل ايمان هل کبله اکفر نه دی خو ولې 
مسلمان يې هم نه بويل ځکه چې کبريه ګناه يې کړې ده، خو که توبه اوبايس 

مومن دی او که په خپل فسق ومړ په جهنم کې به د تل لپاره وي.
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وعد او وعيد -: هل وعيد څخه د معزتلو موخه دا ده چې په اخرت کې به 
اهلل د کبائرو مرتکبينو څخه شفاعت نه قبلوي او هرومرو به ورته داسې دوزيخ 
زسا ورکړي چې بېرته به ترې نه راوځي، دوی اکفر او په اور کې به تل وي خو 

عذاب به يې د کفارو په نسبت اسان وي.

 امر باملعروف او نيه عن املنکر -: دا اصل د معزتلو د لويو ګناهونو په 
مرتکبينو کې عقيدوی درېځ ال پسې څرګندوي، د جمرد فسق په بسنټ معزتهل 
په ټولواک خروج واجب ګڼي او پر ضد يې د نظايم بريد قايل دي، تر څو منکر 

ته زوال ورکړي.

نور عقايد هم لري چې ځينو ته ټول ژمن او په ځينو کې رسه اختالف لري 
چې ستاسو خمې ته يې بېلګې ږدو:

 د اهلل رؤيت نه په اخرت کې منکر دي، په دې کې رسه ټول يوه خوهل دي.

 وايي چې قران خملوق دی او د مویس  رسه اهلل خپلې خربې په ونه کې 
اچولې وې او ونې وررسه خربې کولې.

استوی  د  او  انکار کوي،  استواء څخه  هل  پاک  اهلل  د  باندې  په عرش   
صفت په استویل تفسريوي.

 د کبائرو مرتکبينو اړوند د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص هل شفاعت څخه منکر دي او 
دا ډول شفاعت باطل بويل.

 د اويلاؤ هل کراماتو څخه ټپ انکار کوي او وايي که کرامت ومنو د ويل 
او نيب ترمنځ به توپېر ختم يش او دواړه به يو څېر يش.

 د معزتلوو ډلې ټپلې:

که څه هم د لومړی ځل لپاره ډلو ټپلو رسه حمدود او معدود افاکر او عقيدوی 
درېځونه لرل خو د وخت په تېرېدو رسه په ډېرو ډلو ټپلو وويشل يش او دا د باطل 
نښه او عالمه ده، په يوه مسله کې رسه جالجال اقوال ولري، عقيدوی درېځونه 
ټپلې،  ډلې  معزتلو  د  باسم چې  زيار  مقام کې  دې  په  هم  زه  بې شمېره يش،  يې 

بنسټګر او ځينې اقوال يې ذکر کړم:
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 واصليه: دوی د ابوحذيفه واصل بن عطاء غزال ته چې د حسن برصي شاګرد 
و منسوبه ډهل ده او د کبريې مرتکب په مسله کې وررسه وران او بيا جال شو.

 هذيليه: دوی د معزتهل وو رسکرده ابوهذيل محدان بن اهلذيل ته منسوب 
خلک دي، د اعزتال فکر يې هل عثمان بن خادل او واصل بن عطاء څخه اخسیت 
و، ابواهلذيل عقيده لري چې د جنتيانو او دوزخيانو حراکت به پناه خوري او د تل 
لپاره به هل حرکته ودريږي، په دغې سکون کې به جنتيانو رسه مزې چړچې او 

دوزخيانو رسه دردونه او غمونه پاتې يش.

 نظاميه: دوی د ابراهيم بن يسار بن هانئ پېرواکر طبقه خلک دي چې 
د معزتلو او فالسفو کالم يې رسه خلط کړی و، هل نورو معزتلو څخه دا منفرده 

عقيده لري چې: 

اهلل توان نه لري چې د دوزخيانو په عذاب کې زيادت راويل او نه ورڅخه 	 
عذاب کمویل يش، او نه اهلل پاک د جنتيانو نعمتونه اضافه کویل يش او نه 

يې کمویل يش.

خابطيه اوحدثيه: دوی د امحد بن خابط او حدثيه د فضل احلديث پېرواکر 							دي 

دوی هم د نظام تابعدار و، د فلسفې مطالعې ته يې دومره وده ورکړه چې 	 
خپل ځانکړې مذهيب اقوال يې ولرل، د نمونې په توګه: 																			

په اخرت کې به مسيح  د خلکو رسه حساب کتاب کوي.	 

د اهلل د رؤيت متعلق چې کوم نبوي حديث غږېدىل دی موخه ورڅه عقل 	 
فعال دی چې نړۍ يې د لومړي ځل لپاره اجياد کړې ده، خو ولې د عقل 

ورکونکی )اهلل( هېڅ څوک او هېڅلكه نه يش يلدىل.

 برشيه: دوی د برش بن معتمر چې د معزتلو لوی امام و پېراکره طبقه ده، 
ابواهلذيل معزتيل ته به يې منافق ويل، په عقيده کې ځانګړی قول لري چې 

د ماشومانو په تعذيب اهلل توان لري خو که تعذيب ورکړي نو ظالم دی. 	 
-نعوذ باهلل- 
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 مرداريه: دوی د عيیس بن صبيح مردار پلويان دي، ده ته به يې د معزتلو 
راهب ويل، عقيدوي ځانکړي اقوال يې په دې توګه دي: 

اهلل کویل يش چې ظلم زيایت او دروغ ووايي، خو که ظلم دروغ ووايې نو 	 
اهلل به دروغجن اوظالم وي.

او وايي چې انسان کویل يش د قران په څېر په فصاحت او بالغت کې، په 	 
نظم او ضبط کې دغه څېر کتاب راوړي.

خپل 	  يې  به  کې  مسله  دې  په  او  و  والړ  ټينګ  ډېر  خملوقيت  په  قران  د 
خمالفني کفار ګڼل.

 ثماميه: دوی د ثمامة بن ارشس نمريي پېرواکر دي، هل نورو معزتلو څخه 
په دې ځانګړنه لري چې ټول يهودان، نرصانيان، جموس، مرشاکن، زنادقه او دهريه 
به د قيامت په ورځ خاورې يش، د تېر په څېر به د مسلمانانو مړه شوي ماشومان 

چبي او ټول ځناور هم خاورې ايرې يش.

 هشاميه: دوی د هشام بن عمرو فويط چې د قدر په نيف کې به يې ډېره 
مبالغه کوهل پلويان دي، هغه عقيده لرهل چې د افعالو اضافت اهلل ته دروست نه 

دی که څه هم قران پرې غږېدىل وي، لکه هغه وايي: 

يو 	  بلکې هغوی خپله رسه  يو کویل  نه يش  زړونه رسه  د مسلمانانو  اهلل 
کيږي که څه هم قران وايي چې 

)ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ( ]سورت انفال: ۶۳[

همدا راز اهلل انسان ته ايمان نه يش حمبوبویل لکه په دې ايت کې چې دي	 
)ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]سورت حجرات: 7[

بلکې انسان يې ځان ته په خپل ځآنګړي زيار حمبوبوي.

هغه وايي: جنت او دوزخ اوسمهال هېڅ شتون نه لري.	 

نبوت د نيکو اعمالو بدهل ده، تر څو چې دنيا وي تر هغه به نبوت وي)1(.	 
وګوره: املعزتلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها د ډاکټر عواد املعتق يلکنه )84(  )1(
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3  اشاعره:
دا چې اشاعره څوک دي؟ او څه مذهب لري؟ په الندې کرښو کې يې دررسه 

رشيکوم:
په  دي،  خلک  منسوب  ته  اشعري  اسمعيل  بن  یلع  ابواحلسن  دوی  لومړی: 

اشعري  باندې د عقيدې درې مرحلې تېرې شوي دي:
 په لومړۍ مرحله کې ابو عيل اجلبايئ رسه چې د معزتلو لوی استاد و پاتې 
شو، د هغه ځانګړی شاګرد او د هغه باور وړ وګرځېد تر څلوېښت اکهل په 

اعزتال کې پایت شوی دی.
 دوهمه مرحله يې د هغه مذهب ضد ده چې تېر عمر يې پرې قرباين کړی 
و، پنځلس ورځې په خپل کور کې دننه پاتې شو او تر هغه يې استخاره 
بزياري  برمال  يې  څخه  اعزتال  هل  شو،  حاصل  ډاډ  يې  ته  زړه  چې  کوهل 
لپاره  په طريقه يې د ځآن  او د عبداهلل بن سعيد بن کالَّب  اعالن کړه 
داسې الر رسم کړه چې نصوص به يې په کې د عقل رسه سم تاويلول او 
د اوو ګونو صفتونو ثبوت يې په دې بنسټ وکړ چې د عقل رسه سمون 
خوري، نور خربي صفتونه يې په دې اټلك چې د عقل د احاکمو رسه سمون 

خوري په کې تاويل وکړ، تر نن ورځ هم اشاعره په دې مذهب دي.
ټول  لره  اهلل  پرته  تمثيل  او  تبديل  حتريف،  تعطيل،  تشبيه،  تکييف،  هل   
أصول  عن  )االبانة  د  يې  کې  مرحله  دې  په  ثابتول،  صفتونه  او  اسمونه 
کې  بغداد  په  کې  اکل  )۳۲۴ه(  په  بيا  ويللكو،  هم  کتاب  نوم  ادليانة(په 
وفات شو، ددې ترڅنګ يې نورې يلکنې هم شته چې هل اته شپېته څخه 

يې شمېر اوړي هل سنت څخه په دفاع کې ويللكې.

عقايد او افکار: 
د کاليم اصولو هل خمې هغه قراين او نبوي نصوص چې عقل رسه ټکر ونه 	 

لري په نورو ديللونو لومړيتوب لري.
په عقيده کې په خرب واحد استدالل نه کول او په نور سميع مسائلو کې 	 

ترې ګټه اخستل.
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د غزايل او جايم په څېر صوفيان يې عقيده لري چې په قراين نصوصو او 	 
َثِنْي َقْلِبْي َعْن  نبوي حديثونو باندې د دې صوفيانه قاعدې هل خمې چې )َحدَّ

ْي( ذوق او قليب کشف لومړيتوب لري. َرِبّ

اشاعره توحيد داسې تفصيلوي چې اهلل خالق او نوښت قادر دی، هل دې 	 
کبله هل الوهيت پرته د اهلل په ربوبيت قايل دي چې تر څنګ يې زياتره 

صفتونه هم تاويلوي.
متاخرين  ولې  خو  لري  عقيده  تاويل  په  صفتونو  خربي  ټولو  د  اشاعره   :
يې د تزنيه په موخه د معانيو تفويض هم اهلل ته کوي، د اسماؤ او صفاتو 
په ايتونو کې نه بلکې تاويل يې دومره وسيع بلیل دی چې د ايمان اړوند 

زياترو نصوصو کې يې هم تاويل کړی دی.

اشاعره د مرجئو پر ضد چې د ايمان صحت لپاره هل عمل پرته د شهادت په 	 
لكمې بسنه کوي او د جهميو پر ضد چې ايمان يواځې تصديق بويل ترمنځ 

عقيده لري.

د تکفري په مسله کې اشاعره رسګردانه دي، لكه وايي هېڅ څوک اکفر نه يش 	 
بلل کېدای او لكه وايي چې اکفر هغه څوک دی چې مونږ ورته اکفر ووايو.

اشاعره عقيده لري چې قران کريم د اهلل حقييق کالم نه دی بلکې د اهلل 	 
نفيس کالم دی، د قران په شمول ټول اسماين کتابونه خملوق دي.

لپاره په معجزاتو د بسين 	  اشاعره هم د معزتلو په څېر د نبوت د تصديق 
عقيده لري، خوولې اهل السنت واجلماعت عقيده لري چې اهلل انبياؤ ته 

ډېر دالئل ورکوي چې هل مجلې څخه يې معجزات هم دي.

اشاعره عقيده لري چې د اهلل په افعالو کې هېڅ حکمت نشته.	 

د برزخ، اخرت، حرش او نرش او مزيان کې اشاعره د اهل السنت واجلماعت 	 
په څېر دي، رصاط، شفاعت، جنت او جهنم اړوند عقايد يې د اهل السنت 

واجلماعت رسه موافق دي.
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4  ماتريديت څنګه منځ ته راغی؟
ماتريديان ابومنصور حممد بن حممد بن حممود ماتريدي ته نسبت دی، ماتريدي 

په ماوراء انلهر کې د سمرقند اړوند سيمه ده.

ماتريديه هم د نور کاليم ډلو ټپلو په څېر په څه شمېر مرحلو تېره شوې ده، 
دوي په ماتريديت هله وپېژندل شول چې بنسټپال ابومنصور ماتريدي ومړ.

ورته  راړول  پام  تېر شوي دي چې ستاسو  مراحل  ماترديت الندې څلور  په 
اړين بولو:

لومړۍ مرحله: 
د تاسيس مرحله: دې مرحلې هل )۳۰۰ه( څخه پېل واخست، په دې مرحله 

کې ماتريديت د اعزتال رسه په سختو مناظرو او بې سارې ديلل بازۍ بوخت و.

دوهمه مرحله: 
مرحله  دې  په  پورې وغځېده،  )۵۰۰( اکهل  تر  مرحله  دا  مرحله:  د تکوين 
کې د ابو منصور ماتريدي شاګردانو د مذهب د نرش او اشاعت زيار وويست، په 
فروعو کې دامام ابوحنيفه  په مذهب کې ډېرې يلکنې هم وکړي خو ولې په 

عقايدو کې د ابو منصور لكک پلويان وو.

دريمه مرحله: 
دا مرحله تقريبا چې د لومړۍ مرحلې بشپړتيا وه چې تر )۷۰۰ه( اکل وغځېده.

څلورمه مرحله: 
دا مرحله په ماتريدي عقيدې کې د يلکنې او د مستقل مذهب په صورت کې 
د راڅرګندېدو مرحله وه، د عقيدي په تاسيس او د ماتريديت په مراحلو کې دا 

تر هرې مرحلې ودانه مرحله وه.

پنځمه مرحله:
ته  )۱۳۰۰ه( اکل  نزدې  مرحله  دا  وه،  مرحله  اشاعت  نرشو  د  ماتريديت  د 
وغځېده، د ماتريديت په نرش او اشاعت کې دا مرحله هل خمکې څخه کمه نه وه، 



43

په قراين ايتونوکې د توحيد االسماء والصفات حتقيق او څېړنه

د عثماين خالفت ټولواکې طبقې هل پلوه ورته تاييدات حاصل وو، څومره چې به 
عثماين خالفت وده کوهل او قلمرو به يې زياتېده هومره به د ماتريديت عقيدې 
پرخمتګ کو، هل دې کبله د ځمکې ختيځ او لويديځ، عريب نړۍ، د عجمو ښارونه 

او يلک کورونه، هند او ترک، فارس او روم ټولې منطقې يې ونيولې.

د ماتريديانو عقيده:
ته  عقليات(  او  )اهليات  اصول  ديين  ماتريديانو  اعتبار:  په  اخستنځای  هل   
تقسيم کړي دي، په دې باب کې ماتريديان عقيده لري چې په عقل ثابت اړخونو 
کې به نقل د عقل تابع وي چې يو يې هل مجلې څخه توحيد االسماء والصفات هم دی.

 رشعيات يا سمعيات: ماتريديان هغه امور رشعيات بويل چې عقل يې 
اماکنيت نفياً او ثبوتاً لكک تاييدوي، په دې امورو کې د عقل لپاره هېڅ جمال نشته 
لکه: پيغمربي، عذاب قرب، اخروي امور، هېره دې نه وي چې ځينې ماتريديان 

پيغمربي هل عقلياتو څخه شمريي.

دين عقليات او سمعياتو ته تقسيمول اساليم نه بلکې باطله عقيده او فلسيف 
اصولو ته تکيه لري، موخه يې ترې دا ده چې ديىن نصوص د عقل رسه تعارض 
او تفويض ته جمبور  تاويل  نو  لري، دا چې د دواړو خواو ترمنځ وسطيت ولټوي 
اساليم  وايي چې  او  تقسيم لكک خمالف دي  د دې  السنت  اهل  ولې  شول، خو 

رشيعت هېڅلكه د سليم عقل رسه ټکراو نه لري.

 ماتريديان عقيده لري چې د اشياؤ د حتسني او تقبيح لپاره رشيعت نه 
بلکې عقليت بسنه کوي، هل دې کبله رسه خپل منځ کې اختالف لري چې ايا 
ادراک کوالی يش؟ ځينو يې وييل دي  او بدو  په احاکمو کې عقل د ښو  د اهلل 
چې بنده ته زسا د خپل ناوړه اعمالو په سبب ورکول کيږي، که څه هم اهلل ورته 

استازي نه وو راستويل.. خو ولې نور يې ضد خربه کوي. 

د نورو کاليم ډلو په څېر ماتريديه عقيده لري چې په قران او حديث او 
عريب کې جماز شته، دا خربه په دې خاطر کوي چې د جتسيم او تشبيه په بهانه د 

اهلل د نومونو صفتونو د تاويل لپاره ځان ته موقعه مساعده کړي.
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 د توحيد مطلب د ماتريديه په نېز دا دی چې اهلل په خپل ذات کې يو دی، 
په خپلو نومونو او صفتونو کې هېڅ ساری نه لري، په افعالو او پېدائښت کې يک 
تنها دی رشيک نه لري، د بېلګې په توګه هغوی وايي: په نوښتونو اهلل توان لري، 
د ثبوت لپاره يې نفس د معزتهل او جهميو منځ ته راوړي عقيل مقاييس فلسيف 
تفصيل  يې  لږ وروسته  او.... چې  لکه جوهر، عرض  ده  ته تکيه وهلې  ديللونه 
راروان دی، احلمدهلل ټول استدالالت يې ابواحلسن اشعري، ابن رشد احلفيد په 
)مناهج األدلة( او شيخ االسالم ابن تيميه په )درء تعارض العقل وانلقل( کې په 

منطيق او قابل قناعت اسلوب جواب کړي دي.

 که څه هم داهلل نومونو په ثبوت کې يې عقيده اهل السنت واجلماعت ته 
ورته ده خو ولې په ځينو داسې نومونو يې اهلل نومویل دی چې اهل السنت وررسه 
په کې اختالف لري، لکه: صانع، قديم، ذات.... په دې معىن چې د اهلل د نومونو 

او د اخبارو په باب کې يې هېڅ توپري نه دی کړی.

په  لري خو  اختالف  په کې  منځ کې رسه  ماتريديان خپل  هم   که څه 
صفاتو کې اهلل لره يواځې د اتوو صفتونو په ثبوت قايل دي: حياة، قدرت، علم، 
اراده، سمع، برص، کالم، تکوين، د اهلل ټول افعال د تکوين صفت تابع دي، خو 
ټول خربي صفتونه که ذايت وي او که فعيل وي خربي صفتونه دي او د عقلياتو 

رسه هېڅ اړيکه نه لري، هل دې کبله يې په نيف قايل دي.

خو ولې اهل السنت واجلماعت د اهلل په صفتونو کې هغه عقيده لري چې کومه 
او هل تشبيه،  په اسماؤ کې لري، اسماء او صفات دواړه توقييف ګڼي  عقيده د اهلل 

تعطيل، تکيف او حتريف پرته پرې د دې ايت په رڼا کې لكک ايمان لري چې 
)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]سورت شوری: 11[

 ماتريديان عقيده لري چې قرانکريم د اهلل حقييق کالم نه دی، بلکې 
قران د اهلل نفيس کالم دی او د هغه هل کالم څخه تعبري دی.

دا هم د اهل السنت واجلماعت ضد عقيده ده هېڅ قراين ايت او نبوي حديث 
ته استناد نه لري.
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يواځې د زړه تصديق دی، که څه هم  ايمان   ماتريديه عقيده لري چې 
ځينو يې وررسه د ژبې اقرار ټل کړی دی او نه هم د ايمان په زيادت او نقصان 
قايل دي، هل دې کبله يې په ايمان کې استثناء )ان شاء اهلل ويل لکه: زه ان شاء 
اهلل مسلمان يم( حرام ګڼلې ده، د مرجئو په څېر اسالم او ايمان په يوه معىن پېژين 

چې هېڅ توپري نه لري.

 په سمعياتو باندې ايمان لرلو کې ماتريديان د اهل السنت واجلماعت په 
څېر عقيده لري لکه: برزخ، اخروي امور، حرش او نرش، مزيان، رصاط، شفاعت، 

جنت او...

 ماتريديان عقيده لري چې په اخرت کې به اهلل يلدل کيږي خو هل جهت 
او مقابلې نه په ټپه منکر دي.

په څېر ماتريديه تقدير کې عقيده لري چې  السنت واجلماعت   د اهل 
په نړۍ کې هر څه د اهلل په مشيئت او اراده کيږي، د خري او رش په ټولو اکرونو 
کې انسان ته اختيار ورکړل شوی دی نو هل دې کبله ورته جزا او زسا هم ورکول 

کيږي.
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تو څخه د منکر حکم د اهلل له صفا

په دې مسئله کې بايد څېړنزيه کره کتنه ويش.

بايد وويل يش: د اهلل پاک هل ثابتو صفتونو څخه چې څوک انکار کوي هل 
دريو حاتلونو څخه به خايل نه وي:

 لومړی:
او په نيف وررسه هېڅ  که څوک پوهيږي چې صفت په قاطع نص ثابت دی 
ديلل يا داسې شبه چې د نص مفهوم او معىن تغريوي نه وي، يواځې عناد نيویل 
حقانيت  هل  وي،  اخته  رنځ  په  انکار  د  څخه  اهلل  هل  وي،  فساد  يې  موخه  وي، 
وروسته هم د رسول په عصيان کې مبتال وي نو دا سړی اکفر دی ځکه چې د اهلل 

او د هغه د رسول تکذيب يې وکړ.

 دوهم:
که څوک په خري خواهۍ او دينيت باندې معروف و، رښتوين هلجه او د حق په 
پلوې خلکو پېژنده، خو په نصوصو د جهل هل امله، يا يې د نص په صحيح مفهوم 
مازغه نه خالصېدل، نو دا سړی معذور دی، اهلل به يې وبښي، ځکه د ده نيف په 

تاويل بنا ده، د نصوصو رسه په قصد او عصيان او رسغړوين بنا نه ده.

 دريم:
که څوک د صفاتو په ثبوت او نيف د خپل خواهش پريواکر و، ټول مذهب يې 
په العلميت بنا و، خو ولې د اساليم نصوصو څخه يې رسغړونه موخه نه وي، دا 

سړی ګناهګار دی او په خپلې کړنې فاسق بلل کيږي. 

   





49

په قراين ايتونوکې د توحيد االسماء والصفات حتقيق او څېړنه

د عقيدې ژباړل شوي مصطلحات

د تمثيل لغوي معنی
دتمثيل خپله لغوي معىن تسويه او )برابرول( ده.

ابن منظورپه لسان العرب کې وايي: 

)ِمْثٌل( لكمه د تسوي معىن او مفهوم افاده کوي مګر دومره ده چې تسويه او 
تمثيل رسه خپپل منځ کې فرق لري.

ځکه تساوي هله شتون لري چې دوه شيان رسه خپپل منځ کې په مقدار او 
اندازه کې توپري و نه خوري او مماثله په دوو متفقه شيانو کې راځي)1(.

په ترتيب القاموس املحيط کې وايي: عرب وايي: 

َل َلُه َتْمِثْياًل( يعنې هغه يې داسې متصور کړ لکه ښاکره چې ورته ګوري)2(. )َوَمثَّ

اسمعيل بن محاد اجلوهري وايي: 

َلُه َتْمِثياًل( يعنې په کتابت او نورو وسائلو يې د هغه مثال متصور کړ)3(. )َمثَّ

د تمثيل اصطالحي معنی
د اهلل پاک رسه د هغه په صفتونو کې مماثل پېدا کول، او د تمثيل د قراين او 
نبوي نصوصو هل خمې رصيح کفر دی او د اهلل پاک د دې قول تکذيب دی چې:

)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]سورت شوری: 11[

او هل تمثيل څخه نقص هم الزميږی په دې معىن چې د اهلل پاک د اکمل ذات 
مشابهت ورپکې د ناقص خملوق رسه راځي.

لسان العرب: )11 / 61( چاپ: دارالفکر بريوت.  )1(
ترتيب القاموس املحيط: )4 / 203( چاپ: داراملعرفة بريوت 1399 ـه1979 مـ  )2(

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: )5 / 1816( چاپ:دارلعلم للماليني.1376ه1956 مـ  )3(
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د تشبيه او تمثيل ترمنځ توپير
تمثيل کې هر اړخزي مساوات  په  توپري دا دی چې  ترمنځ  تمثيل  او  تشبيه  د 
رشط دی چې بغري هل مساوات تمثيل په تمثيل نه يش نومول کېدای بالعکس په 

تشبيه کې مساوات هل هر اړخه نه موجوديږي.

ځکه خو اهلل پاک )ِمثْل( هل ځان څخه په دې قول کې نيف کړی دی چې: 
)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]سورت شوری: 11[)1(

د تعطيل لغوي معنی
تعطيل عريب لفظ دی د خايل او خو شې پرېښودو په معىن راځي، د عريب د 

لغت قاموس املحيط نوم کتاب کې وايي: 

َلِت اْلَمْرأَُة( ښځه خايل شوه، يعنې ګاڼه او زېورات پرې نشته او د تعطيل  )َتَعطَّ
معىن تفريغ او خوشې پرېښودل دي)2(.

َل َعْطاًل َو ُعُطْواًل َو  َلِت اْلَمْرأَُة، َتَعطَّ ابن منظورپه لسان العرب کې وايي: )َعطَّ
ْيَنَة()3(. َلِت اْلَمْرأَُة ِاَذا َلْم َيُکْن َعَلْيَها ِحْلٌي َو َلْم َتْلَبْس اْلَزِ َتَعطَّ

د  يا هم  او  نه وي،  زېورات  او  ګاڼه  يعنې چې لكه ورباندې  ښځه خايل شوه 
ښکال، زيب و زينت بلاس وانه اچوي.

هل تېرې څېړنې څخه جوته شوه چې د تعطيل معىن تفريغ او خلو ده په دې 
ِشْيٍد()4( َلٍة َو َقْصٍر مَّ معىن د اهلل پاک دا قول هم ښاکر داللت کوي چې )َوِبْئٍر َمَعطَّ
يعنې: هغه کویه چې څوک ترې اوبه نه څښي بلکې خوشې پرېښودل شوی وي.

د تعطيل اصطالحي معنی
د عقيدې په اصطالح کې تعطيل هل اهلل پاک څخه په قران او صحيحو حديثونو 

کې ثابت صفتونه نيف کول او د ذات پورې تړيل صفتونو نه انکار کولو ته وايي)5(.
االنتقاد الرجيح برشح االعتقاد الصحيح: )58(.  )1(

القاموس املحيط: )4 / 17( چاپ: دارالفکر بريوت: 1403 ـه1983مـ  )2(
لسان العرب: )11 / 453( چاپ: دارالفکر.  )3(

)( سورت حج: )45(.  )4(
االنتقاد الرجيح برشح االعتقاد الصحيح: )57(.  )5(
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خو دومره ده چې تعطيل او حتريف رسه خپپل منځ کې توپري لری، په دې معىن 
چې تعطيل هغه ته ويل کيږي چې د لفظ څخه خپله مطلوبه معىن چې قران 

کريم او يا نبوي حديث پرې ښاکره داللت کوي نيف کړي. 

او حتريف نص په باطله معىن تفسريولو ته ويل کيږي.

جوته شوه چې د دواړو ترمنځ عموم او خصوص دی، هر حتريف تعطيل دی 
خو هر تعطيل حتريف نه دی)1(.

د تحريف لغوي معنی
ُل َتْفِعيْل( باب نه مصدر او د تفعيل په وزن دی او د تبديل  َل ُيَفِعّ حتريف د )َفعَّ

او تغيري معىن افاده کوي.

ازهري وايي: يلث وييل دي چې: په قران کريم کې حتريف دې ته ويل کيږي 
چې لكمات هل خپلو معناګانو څخه په نورو معناګانو تفسري يش)2(.

يعنې قراين او يا نبوي لكماتو ته هل خپل ځايه بدلون ورکول په تغيري نومول کيږي.

د تحريف اصطالحي معنی
حتريف د عقيدې په اصطالح کې:

دېته ويل کيږي چې نص په داسې معىن تفسري يش چې دغه نص پرې هېڅ 
داللت نه کوی)3(.

د اهلل پاک د نومونو او ثابتو صفتونو اړوند دغې ټولو اصطالحاتو ته احلاد او 
کجروي ويل کيږي ځکه چې دغه مصطلحات د قران کريم د رصحيو نصوصو 

رسه ښاکره تضاد او منافات لري.

د متکلمينو عقيدوي اصطالحات او د هغې مفهوم
د عقيدې په کتابونو کې عموما او د کاليم او فلسيف خلکو په کتابونو کې 

االنتقاد الرجيح برشح االعتقاد الصحيح: 58.  )1(
تهذيب اللغة: 5 / 14. لسان العرب: 9 / 43.  )2(

االنتقاد الرجيح برشح االعتقاد الصحيح: 85.  )3(
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يې  باب کې ځېنې جممل لكمات اکرول کيږي چې هل کبله  خصوصا د عقيدې 
ځينې پوښتنې راوالړيږي چې: 

 هل دغې لكماتو څخه مقصد څه دی؟ 

 ولې جممل ذکر کيږي دي؟ 

 هل ذکر څخه يې څه مراد دی؟ 

 ولې د عقيدې په کتابونو کې اکرول کيږي؟ 

 ايا کوم قراين ايت يا صحيح او رصيح نبوي حديث يې مالتړ کوي؟ 

 هل دغې لكماتو څخه د اهل السنت واجلماعت موقف څه دی؟

په راروانو کرښو به ټولو مذکوره پوښتنو ته په تفصييل توګه توضييح او ترشييح 
ځوابونه ووايو، ان شاء اهلل.

 د دغې اصطالحاتو استعمال د اهل اتلعطيل پېشه ده، يا په بل عبارت: دا 
هغه اصطالحات دي چې د عقيدي په باب کې يې اهل الکالم استعمالوي.

 ځکه جممل دي چې د حق او باطل دواړو احتمال لري، د سمو او ناسمو 
معناګانو ترمنځ رشاکت لري، يا جممل ورته ځکه ويل کيږي چې تر څو 

جُمِْمل تفصيل نه وي ورکړی تر هغه يې مفهوم نه واضح کيږي.

 اهل اتلعطيل يې په دې موخه استعمالوي ترڅو هل عيب څخه د تزنيه په 
نوم د اهلل صفتونو نيف ته پرې الر جوړه کړي.

 د عقيدې په کتابونو کې يې ځکه ذکر کوي ترڅو هل اهل السنت واجلماعت 
څخه خپل رشمونه په دغې مصطلحاتو پټ او پناه کړي.

 دغه اصطالحات نه په قران او نه هم په حديثو کې راغيل دي.

 هل دغې اصطالحاتو څخه د اهل السنت واجلماعت عقيدوي درېځ توقف 
دی، دا چې په قران کريم يا نبوي حديث کې يې نيف يا اثبات نه دی رایلغ 

نو نه يې ثابتوي او نه يې نيف کوي.
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خو ولې د معىن هل نګاه هغوی تفصيل غواړي، که د اهل اتلعطيل موخه ترې 
د اهلل د صفتونو ترديد او نيف وي، نه يې مين او که معىن يې ترې داسې وي چې 
د اهلل د جاليلت او عظمت ضد نه وه بيا يې قبلوي، او هلته د مقام مناسب لفظ 

استعمالوي.

دغه اصطالحات د رشحې او تفصيل رسه ستاسو خمې ته ږدو:

 جهت
دا جممل لفظ دی او اهل تعطيل يې ډېر استعمالوي، تفصيل يې په دې توګه دی:

کيږي، 	  هر خمامخ يش  په  اطالق  يې  لغت کې  په  معین:  لغوي  )جهة(  د 
الرې ته هم ويل کيږي، او هر یش چې ستا خمې ته راځي ورته په عربۍ 

کې )جهت( ويل کيږي)1(.

هل استعمال څخه يې موخه دا ده چې د اهلل د )علو( صفت پرې نيف کړي.	 

د دې اصطالح اړوند عقيدوي کره کتنې وايي چې د اهلل په حق کې يې 	 
استعمال بدعت دی، په دې اصطالح نه کوم قراين ايت او نه هم نبوي 
کوم صحيح او رصيح حديث داللت کوي، او نه يې هل سلفو صاحلينو څخه 

ثبوت شتون لري.

او نفيا په اهلل پاک  اثباتاً  د تېرې څېړنې څخه جوته شوه چې جهت اطالق 
دروست نه دی، هل تفصيل پرته په کې خربې کول ښه اکر نه دی ځکه حق اوباطل 

دواړه اړخونه لري.

که هل جهت څخه هغوی )اسفل( اخيل نو هل اهلل څخه منتيف او ممتنع دی، اهلل پاک 
عظيم ذات دي هېڅ يش پرې احاطه نه يش کویل بلکې هغه په هر څه حميط دی.

او که هل )جهت( څخه يې موخه دا وه چې اهلل په هر اړخ کې دی، د خملوق 
رسه هم او په هر ځای کې دی نو دا هم د اهلل په حق کې ممتنع دي.

خو که هل )جهت( څخه يې موخه د اهلل د )علو( د صفت تعطيل و، چې اهلل 
لسان العرب: )13 / 555- 560(.  )1(
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په هېڅ جهت کې نه دی، نه په نړۍ کې دی او نه هل نړۍ بهر دی، نه د نړۍ پسې 
متصل دی او نه ورڅخه منفصل دی، نه پورته شته او نه ښکته، نو دا هم د اهلل په 

حق کې ممتنع دي، ځکه دا هل اهلل څخه بييخ انکار دی.

خو که هل )جهت( څخه يې موخه دا وه چې اهلل پاک د خپل شان رسه الئق بره 
دی، هېڅ یش پرې احاطه نه لري، او نه هم خپل کوم خملوق ته حمتاج دی نو دا 

صحيح معىن ده او قراين ايتونه او نبوي حديثونه پرې داللت کوي)1(. 

 حد
حد هم جممل لفظ دی معطله يې استعمال زيات کوي، کره کتنه يې ستاسو 

خمې ته ږدو:

حد په لغت کې، فاصل، منع او ددو شيانو ترمنځ حائل ته ويل کيږي)2(.	 

هل استعمال څخه يې د معطلو موخه دا ده چې پر عرش پرې د اهلل د استواء 	 
صفت نيف کړي.

په دې ديلل چې که مونږ اهلل لره استواء ثابته کړو نو اهلل به حمدود يش، که 	 
انسان په خپلې سورلۍ استواء وکړي معلومه ده چې په معني ماکن پورې 
حمدود شو، په دې خاطر چې هل خملوقاتو څخه يې تزنيه ويش نو اهلل هل حد 

څخه مزنه بويل.

اهل السنت يې شبهه داسې جوابوي چې د )حد( لكمه په قران او حديث 	 
په کالم کې شتون لري،  نه د سلفو صاحلينو  او  نه ده،  کې بييخ راغلې 

معلومه شوه چې )حد( د مبتدعينو اصطالح ده.

خو ولې د معىن په حلاظ مزيد وايي: که هل )حد( څخه ستاسو موخه دا وي چې 
اهلل پاک د خملوق رسه د ذات په اعتبار نه دی، نو په دې معىن کې هېڅ ديين او 

عقيدوي اشاکل نشته سمه دمه د رشيعت موافق معىن ده.

خو که موخه مو ورڅخه دا وي چې هل استواء څخه په اهلل د عرش احاطه راځي 
رشح العقيدة الطحاوية: )221( اتلحفة املهدية رشح الرسالة اتلدمرية: )166- 171(   )1(

معجم مفردات ألفاظ القرآن د راغب اصفهاين يلکنه: )108(. املصباح املنري د فيويم يلکنه: )68(.  )2(



55

په قراين ايتونوکې د توحيد االسماء والصفات حتقيق او څېړنه

نو هل دې کبله مو ورڅخه استواء نيف کړه نو دا باطله معىن ده او ديين احاکم يې ضد 
دي، ځکه اهلل په عرش مستوي دی او هغه هل عرش او ټولو خملوقاتو څخه لوی دی)1(. 

 أعراض
مثال  استعمالوي  يې معطله  باب کې  په  د عقيدي  او  لفظ دی  دا هم جممل 
اْلَْبَعاِض( خو دا چې  َو  اْلَْغَراِض  َو  اْلَْعَراِض  َعِن  َه  َتَنزَّ َمْن  هغوی وايي )ُسْبَحاَن 

)أعراض( څخه يې موخه څه ده، پاتې کره معلومات ستاسو خمې ته ږدو:
 أعراض په لغت کې د َعَرض مجع ده، او عرض هر هغه يش ته ويل کيږي چې 
د بل څه پورې لزوم نه لري، يا ثابت یش نه وي، يا َعَرض هغه ته ويل کيږي 
چې هل څه يش جال کېدای نه يش، لکه خندا، ژړا، خوشحايل او غم، دې ته 
عوارض ويل کيږي، ځي او راځي په خپل ځای باندې هېڅ ثبوت نه لري )2(. 

 د متلکمينو په اصطالح کې عرض دې ته ويل کيږي په شته کېدو کې خپله 
استقالل نه لري، يا په بل عبارت چې هل حمل پرته په نورو ځايونو کې يې شتون 

ناشوين وي)3(.
راغب اصفهاين وايي: عرض دې ته ويل کيږي چې په خپل ځای ثابت نه پاتې 
کيږي، متلكمينو استعارًة په ټولو هغو ځايونو کې استعمال کړی دی چې هل 
خپل اصل )جوهر( پرته ثابت نه پاتې کيږي بلکې ځي راځي لکه رنګ او د 

خواړو مزه)4(.
 هل دې څخه د متلکمينو موخه څه ده چې اهلل هل اعراضو څخه پاک دی؟ هل 
دې څخه د اهل اتلعطيل موخه دا ده چې هل اهلل څخه ټول صفتونه نيف کړي.

 شبهه يې دا ده چې اعراض په اجسامو کې راځي، او جسم هل يو بله رسه ورته 
واىل لري، د صفتونو ثبوت دا معىن ورکوي چې اهلل جسم دی، او جسم تمثيل 
دی، او تمثيل کفر او بې الري ده نو هل دې کبله يې ټول صفات ورڅخه نيف 

کړي دي.
رشح عقيدة الطحاوية: )219(. رشح العقيدة الواسطية د عثيمني يلکنه )376، 379، 380(  )1(

اتلعريفات د جرجاين: )153- 154(.  )2(
)املصباح املنري( د فيويم يلکنه: )209(.  )3(

معجم مفردات الفاظ القرآن د راغب األصفهاين: )342(.  )4(
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 د اهل الکالم په دې شبهه رد: هل څو وجوهاتو څخه دا شبهه بې ځايه ده: 

 د اعراض لكمه په قران کريم يا سنت کې نفيا او اثباتا بيخې وارده نه 
ده، په داسې لكماتو کې علماء توقف کوي، نه مونږ اعراض ثابتوو او نه 

تر انکار کوو.

د معىن په حلاظ به ورڅخه پوښتو چې ستا موخه هل دې لكماتو څخه څه 
ده؟ که ستاسو موخه دا وي چې دغه اوصاف د اهلل په حق کې نقص دی 
لکه: حزن، ندامت، مرض، خوف، نو سمه ده، ځکه دا نقص صفات دی 

ځکه يې نيف اړينه ده، نه په دې خاطر چې اعراض دي.

پاک څخه هغه صفتونه نيف  اهلل  دا وي چې هل  مو ورڅخه  او که موخه 
نبوي حديثونه پرې غږيديل دي لکه: غضب،  او  ايتونه  کړئ چې قراين 
فرح، رضا او داسې نور په دې ديلل چې دا اعراض دي، نو دا عقيده مو بې 
بنسټه ده هېڅ رشيع ديلل ته استناد نه لري، او نه د دغې صفتونو هل اثبات 

څخه هغه څه الزميږي چې تاسو يې عقيده لرئ.

 اليه اوصاف ټول اعراض نه دي، بلکې ځنې يې اعراض دي لکه: فرح، 
غضب او ځنې نور يې اعراض نه دي لکه: الس، مخ، قدم، ساق...بلکې د 

ذات رسه الزيم صفتونه دي چې هېڅلكه ورڅخه نه جال کيږي.

 )اعراض هل جسم پرته ناشوين دي( ستاسو دا عقيده باطله ده، اعراض هل 
ٌْل َطِويٌْل( نو طويل 

َ
جسم پرته هم راتالی يش لکه عربۍ کې مونږ ووايو )يل

د يلل صفت دی، او يلل جسم نه دی، همدا راز: )َحٌر َشِدْيٌد، َمَرٌض ُمْؤِلْم، 
َبرٌد َقاِرٌس( او داسې نور.... 

ستاسو دا خربه چې اجسام رسه يو بل ته ورته واىل لري، دا هم بې بسنټه 
خربه ده، اجسام هېڅلكه رسه خپل منځ کې نه ذاتاً اونه وصفاً مشابهت لري، 
که ځېر شو هل اوښ څخه مېږی توپري لري، په اوزانو کې قرياط هل قنطار 

څخه فرق لري، په حس کې ځيګ هل پوس او لكک هل نرم رسه فرق لري.

 د جسم لكمه د متلكمينو بدعت دی، د جمملو الفاظو په قاعده کې راځي، 
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که د صفاتو هل ثبوت څخه ترې جسم الزميږي نو مونږ ته ترې څه تلکيف 
دی؟؟ که هل جسم څخه مو موخه دا وي چې خپله مستقل دی او صفات لري، 
نو دا حقه خربه ده، ځکه مونږ د اهلل په داسې ذات ايمان لرو چې هل تشبيه او 

تمثيل پرته الئق صفتونه لري، بيا نو هل جسم څخه دا معىن اخستل سمه ده.
خو که موخه دې دا وي چې جسم هل غړو، غوښو، وينو اورګونو څخه ترکيب 
شوی او يوه برخه يې بلې ته اړتيا لري، که يوه برخه يې د بلې اړتياوې پوره نه کړي 
جسدي نظام په ټپه ودريږي، نو داسې جسم نه مونږ اهلل لره ثابتوو او نه مو ثابت 
کړی دی، بيا نو هل دې عقيدې څخه الزميږي چې اهلل حادث دی او دا مستحيل 

دي چې اهلل دې حادث وي.

 ابعاض، اعضاء، ارکان، جوارح
هم هل جمملو لكماتو څخه دي، سمې او ناسمې دواړه معناګانې لري، الندېنۍ 

څېړنه کې تفصيل ستاسو خمې ته ږدو:
ابعاض د بعض مجع ده چې د برخې معىن ورکوي)1(.	 
اراکن د رکن مجع ده، او رکن د يويش هغه پياوړي اړخ ته ويل کيږي چې 	 

انسان ترې مطمنئ وي.
ترې 	  او حصې معىن ورکوي چې شيان  برخې  د  او  ده  د جزء مجع  اجزاء 

ترکيب کېدای يش.
جوارح د جارحة مجع ده، او هغه سپو او نورو حيواناتو ويل کيږي چې د 	 

ښاکر لپاره يې تربيه او اکرول کيږي، جارحه خو ورته يا ځکه ويل کيږي 
چې ټپونه پېدا کوي او يا الس ته راړونې لري، د انساين بدن غړو ته جوارح 
ځکه ويل کيږي چې اعمال پرې کېدای يش او الس ته راوړنې لري، د دې 

په څېر نور لكمات هم شته لکه، اعضاء، ادوات وغريه داسې نور....
د اهل اتلعطيل موخه يې هل استعمال څخه څه ده؟ 	 

موخه يې ورڅخه دا ده چې د اهلل رب اکئنات هغه ذايت صفتونه چې په 
معجم مفردات ألفاظ القرآن: )50، 88، 90، 208(. اتلعريفات: )78، 117( د جرجاين يلکنه.  )1(
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قراين ايتونو او نبوي حديثونو غوڅ ثبوت لري لکه الس، مخ، ساق، قدم، 
عني... نيف کړي)1(.

دوی ولې هل اهلل څخه صفتونه نيف کوي؟	 

دوی هل اهلل څخه مذکور او نور صفتونه په دې خاطر نيف کوي چې خملوق 
ابعاض، اعضاء، اراکن او اجزاء لري، دوی وايي که مونږ اهلل لره دغه ذايت 
صفتونه ثابت کړل نو د خملوق رسه به ترې تشبيه رايش، نو تمثيل او جتسيم 
به الزيم يش، چونکه اهلل د خملوق په څېر نه دی نو صفتونه يې هم نه 
شو منیل، په دې خاطر چې خلک يې بطالن ونه پېژين د دغې لكماتو او 

اصطالحاتو نوښت يې وکړ.

دغه 	  هم  څه  که  چې  جوابوي  داسې  شبهه  يې  واجلماعت  السنت  اهل 
صفتونه خملوق ته تش په نوم کې ورته واىل لري خو مونږ يې د خملوق رسه 
په تشبيه او تمثيل هېڅ عقيده نه لرو، د صفتونو د کيفيت عقيده د ذات 
په کيفيت پورې تړلې ده، دا چې د ذات کيفيت مونږ نه پېژنو د صفتونو 
کيفيت يې هم مونږ نه پېژنو، چونکه اهلل د ځان لپاره ثابت کړي دي او د 
کيفيت اړوند يې هېڅ نه دي وييل، مونږ ورلره صفتونه ثابتوو او د کيفيت 

اړوند يې هېڅ نه وايو بلکې غيل پايت کيږو)2(. 

 اغراض:
دا هم متلكمينو راوړې لكمه ده چې ځينې تفصيل يې تاسو ته وړاندې کوو:

أغراض د غرض مجع ده، او غرض د موخې او هدف معىن ورکوي، په لغت 	 
کې غرض اړتيا، موخه او مقصد ته ويل کيږي)3(.

د متلکمينو په اصطالح کې د غرض معین: غرض دې ته ويل کيږي چې 	 
هل کبله يې د فاعل څخه د فعل صدور کيږي)4(.

رشح العقيدة الطحاوية: )219(.  )1(
الصفات اإلهلية: )208- 209(.  )2(

لسان العرب: )7 / 196(.  )3(
رشح مطالع األنظار یلع طوالع األنوار، د شمس ادلين بن حممود األصفهاين يلکنه: )917(  )4(
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جال ادلوايئ وايي: د يواکر په کولو باعث ته غرض ويل کيږي چې د کولو 
ک وي)1(. لومړی حمِرّ

په څرګند ډول بريښي چې د غرض د لكمې مفهوم هل لغوي او اصطاليح 
معىن څخه يو دی چې فاعل يې د اکر په کولو باعث کړی دی)2(.

هل دې لکمې څخه د اهل الکالم موخه څه ده؟ هل دې لكمې څخه يې موخه 	 
دا ده چې د اهلل پاک ټول افعال او رشيعت هل حکمت څخه تش وبويل، په 
دې شبهه چې اهلل څه هم کوي د خپل مشيئت هل خمې يې کوي، که وغواړې 

هل خپل مشيئت هل خمې شيان حتريموی او يا يې حتليلوي، هغوی زياتوي:
که ووايو چې اهلل ټول اکرونه د خپل حکمت هل خمې کوي په دوو نارواو 

کې به واقع شوو:
لومړی: که اهلل د کوم غرض په خاطر يو اکر کوي نو غرض ته به حمتاج 
وي نو او غرض پرې باعث شو ځکه يې وکړ تر څو ګټه ورته ورسيږي، او 
حاالنکه اهلل پاک يب نيازه دی هېڅ چا ته هېڅ ډول احتياج نه لري، نتيجه 
دا راووته چې اهلل پاک د نړۍ تدبري او دخملوقاتو ګردې چارې بې غرضه 

او بې حکمته بشپړوي.
دوهم: که د احاکمو لپاره حکمتونه او علت ثابت کړو، نو جمبوره يو چې د 
حکمت په تقاضا په اهلل څه شيان واجب کړو، ځکه حکمتونه هل علت رسه 
څرخيږي، خو ولې اهل السنت يې واجلماعت يې شبهات په دې ردوي چې:

د غرض يا اغراض لكمه نه په قراين ايت اونه په نبوي حديث او نه . 1
هم د سلفو صاحلينو په اقوالو کې شتون لري، که څه هم مذکوره لكمه 
رسه نقض لري خو په نىف رسه يې د اهلل حکمت انتفاء راځي، بايد په 
تفصيل ويل يش چې ښه خو دا وه چې تعبري مو ترې په حکمت، رمحت 

او ارادې رسه کړی و په دې خاطر چې نصوص په کې شتون لري.
د زيان لرې کولو او مصلحت تر السه کولوپه خاطر اهلل خملوق نه دی . 2

رشح العقائد العفوية للجالل ادلوايئ: )2 / 204(.  )1(
احلکمة واتلعليل يف أفعال اهلل: )26 - 47(.  )2(
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شته کړی، هغه پېدا کول ځکه کوي چې ختليق يې صفت دی، بلکې 
هغه چې څه کوي د خملوق د مصلحت لپاره يې کوي د ځان لپاره يې 

نه کوي. په دې ډېر قراين ايتونه اونبو حديثونه داللت کوي لکه 
)ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ( ]سورت ال عمران: ۱۷۶[

يا )چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ( ]سورت زمر: ۷[

نفعي  تبلغوا  لن  إنكم  )يا عبادي  په حديث قديس کې راځي چې  يا 
فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني(

که د اهلل د حکمتونو رسه سم لكه څه يش شتون ولري سمه او صحيح . 3
عقيده ده، که څه هم معزتهل يې خمالف دي، هېڅ داسې څه نه شته چې 

په اهلل د يو اکر کول واجب کړي، اهلل پاک فرمايي 
)ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]سورت انعام: ۵۴[

او وايي )ھ  ھ  ھ  ے   ے( ]سورت روم: ۴۷[

د صالح او اصلح مقياس برشي عقولو ته نه دی راجع بلکې د اهلل حکمت 
ته راجع دی، لکه باران بندېدل، که څه يې هم خلک اصلح نه بويل خو ولې هغه 
دفسادونو او ورانکارۍ په بدل کې اهلل دوی ته زسا ورکوي نواصلح همدا ده، يا 
لکه کفارو ته استدراج ورکول، او داسې نور هغه اړخونه چې خلک يې ښه بويل 

خو ولې بد وي يا يې بد بويل خو ولې ښه وي. 

 تسلسل
دا اصطالح هم متلكمني استعمالوي او جممله اصطالح ده، په دې خاطر چې 
الندې  رسه  تاسو  يش  معلوم  يې  وجوهات  اوصواب  خطا  د  او  مدلول  او  مفهوم 

تفصيل رشيکوو 

جرجاين وايي: په داسې ډول اکرونه ترتيبول چې پای 	  د تسلسل تعريف: 
نه لري.

دې ته ولې تسلسل ويل کيږي؟ تسلسل هل سلسلې څخه اخستل شوې 	 
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لكمه ده، سلسله زنځري ته ويل کيږي معىن دا ده چې څوک د زنځري پسې 
څومره کړۍ هم تړي تړل کيږي پای نه لري.

هل دې لکمې څخه د اهل کالم موخه څه ده؟ چونکه متلكمني رسه خپل 	 
منځ کې بېالبېل دي نو موخې يې هم بدلې دي، د ځينو موخه يې دا ده 
چې د اهلل قدييم صفات نيف کړي، د ځينو موخه يې د اهلل پاک د افعالو 
نيف ده او ځينې نور يې په دې لكمې رسه د جنت او دوزخ هل ابديت څخه 

منکر دي.

يا چرته يې هل سلف 	  يا نبوي سنت کې شتون لري؟  په قران  ايا دا لکمه 
صاحلينو څخه ثبوت شته؟ جواب يې يواځې په )نا( کېدای يش او بس. 

د دې لکمې اړوند د سلفو درېځ څه دی؟ سلفو صاحلني او د دين امامان 	 
لکه څنګه چې د نورو جمملو لكماتو اړوند خپل درېځ څرګند کړی و، دا 
ډول يې دتله هم همغه درېځ دی، هغوي په دې لفظ کې توقف کوي، نه 
يې ثابتوي اونه يې د نيف قايل دي، که څه هم لكمه )تسلسل( د متلكمينو 
بدعت دی خو د حق او باطل، د صواب او خطا احتمال لري نو خاموش 

پاتې دي.

خو ولې د معىن په حلاظ هغوی تفصيل کوي، که د متلكمينو موخه ترې حق و 
دوی يې ورڅخه قبلوي او که موخه يې ترې باطل وو ترې نه يې قبلوي.

خو نلډه خالصه يې دا ده چې: که د اهل الکالم موخه هل تسلسل څخه دا وي 
چې ازاًل او ابداً اهلل پاک د کمال او جالل په صفتونو موصوف و، دا حقه معىن ده 
او صحيح عقيده ده، او که موخه يې ورڅخه دا وه چې هل اهلل پاک د لومړي ځل 
لپاره صفتونه نه لري، بيا يې د کمال اکرونه وکړل او د کمال په صفتونو موصوف 

شو، نو دا باطله معىن ده، نه اساليم نصوصو ته او نه هم عقل ته استناد لري)1(. 

   

د تسلسل اړوند تفصييل څېړنه په رشح العقيدة الطحاوية: )130- 135( کې، او په )توضيح املقاصد وتصحيح   )1(
القواعد رشح انلونية، د شيخ أمحد بن عيیس يلکنه: )370/1( کې کتیل شئ.
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د اهلل پاك د صفتونو
لونه نواع اوډو ا

د اهلل پاك صفتونه د اهل السنة واجلماعة د عقيدې په رڼا کې د دريو تقسيمونو 
الندې شپږ ډولونه لري:

د  پاك  اهلل  د  اعتبار  په  عدم  او  وجود  د  تقسيم:  لومړی   
صفتونو ډولونه

لومړی ډول: ثبوتيه صفتونه:	 
 ثبوتيه ټولو هغې صفتونو ته ويیل يش چې د کمال مطلق رسه اهلل پاك خپل 
ځان لپاره ثابت کړي وي چې د ديغ رسه ورپکې د ګردو خوګانو او عيبونو نه 
ربوبيت،  قدرت، سمع، برص، علو،  لکه: حياة، علم،  تزنيه شوي وي،  پاك  اهلل  د 

الوهيت، او داسې نور....
دوهم ډول: سلبيه صفتونه:	 

 سلبيه ټولو هغې صفتونو ته ويل کېږي چې اهلل پاك هل خپل ځان څخه خپپل 
کتاب کې او يا يې د خپل رسول کريم ملسو هيلع هللا ىلص په ژبه نيف کړي وي.

اړوند  مشئت  عدم  او  مشيئت  د  پاك  اهلل  د  تقسيم:  دوهم   
صفتونه

  درې ډوهل دي
لومړی ډول: حمض ذايت صفتونه:	 

نه  ابدا  او  ازال  پاك څخه  اهلل  د  ويل کېږي چې  ته  ذايت هغه صفتونو  حمض 
جدا کېږي او نه د اهلل پاك د مشيئت او فعل الندې وي، لکه: حياة، علم، قدرت، 

حکمت، عظمت، وجه، يدين، او...
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	دوهم ډول: حمض فعيل صفتونه:	 

حمض فعيل صفتونه هغې صفتونو ته ويل کېږي چې د اهلل پاك د مشيئت اړوند 
وي، که د اهلل پاك خوښه يش نو کوي يې او که يې خوښه يش نه يې کوي، لکه: 
په عرش باندې د هغه استواء، د شپې په دريمه حصه کې د دنيا اسمان ته د هغه 
راښکته کېدل، د قيامت په ورځ د هغه راتګ، غصه، رضا، خوشحالېدل، خندل او...

ورپکې  نيف  او  اثبات  چې  کېږي  ويل  ته  هغې  صفتونه  فعيل  وايي:  معزتهل 
جريان ولري خوکه جريان ونه لري نو په ذايت نومول کېږي.

اشاعره وايي: هغه صفت چې د نيف څخه يې نقيض الزمېږي هل ذايت صفتونو 
څخه شمېرل کېږي او که هل نيف څخه يې نقيض هېڅ وجود ونلري نو په 

فعيل صفت نومول کېږي.

ماتريديه وايي: ټول هغه صفتونه چې په ضد يې اهلل پاك نه نومول کېږي، هغې 
ته ذايت صفتونه ويل کېږي، لکه، قدرت، علم.

او که په ضد يې خملوق توصيف کېدای شو هغې ته فعيل صفتونه ويل کېږي، 
لکه ترزيق، ختليق او نور هغه صفتونه چې د تکوين صفت ته راجع کېږي)1(.

 دريم ډول: هغه صفتونه	 

چې په يو اعتبار ذايت وي او په بل اعتبار فعيل وي لکه د اهلل پاك کالم، ځکه 
چې کالم د نوعيت او اصل په اعتبار ذايت صفت دی خو ولې د کالم د احادو 
او افرادو په اعتبار فعيل صفت شمېرل کېږي په دې معىن چې کالم د اهلل پاك 
د مشيئت الندې دی که يې خوښه يش خربې کوي او که يې خوښه يش خربې 

نه کوي.

هريه دې نه وي چې فعيل صفتونو ته اختياري صفتونه او اختياري افعال هم 
ويل کېږي)2(.

تکوين هل عدم څخه وجود ته راتلو ته ويل کيږي، ماتريديان ټول فعيل صفتونه د تکوين هل متعلقاتو څخه   )1(
شمريي او د حقييق صفت په توګه يي قايل نه دي په دې ديلل چي يا خو به ترې تعدد د قدماؤ ما بني ته رايش 

او يا به هم د اهلل پاك د ذات پورې د حوادثو قيام الزم يش.
رشح عقيدة الطحاوية: )128(.  )2(
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 دريم تقسيم: د اثبات په اعتبار د اهلل پاك صفتونه په دوه 
ډوله دي

لومړی ډول: خربي سميع او عقيل صفتونه: 	 

فطري  او  عقيل  رشيع،  يې  کې  ثبوت  په  چې  دي  صفتونه  هغه  ټول  ډول  دا 
ديللونه شتون لري، لکه حياة، قدرت، علو، علم، سمع، برص، ربوبيت، الوهيت آو.... 

	دوهم ډول: خربيه او سمعية صفتونه:	 

دي ډول ته رشعية او نقلية صفتونه هم ويل کېږي، دا ډول هغه صفتونه دي 
چې د ثبوت په هلكه يې خرب او سماع د اهلل پاك هل اړخه او يا هم د هغه د رسول 
کريم ملسو هيلع هللا ىلص څخه شوي وي چې سليم فطرت او دروست عقل يې د نيف پر ځای د 

تاييد کوي، لکه د اهلل پاك قدم، ساق، اصابع، جميئت، استواء او..
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د اهلل پاك د صفتونو متعلق اصول او قواعد

د اهلل پاك د نومونو او صفتونو د ثبوت لپاره اهل السنة واجلماعة داسې اصول، 
قواعد او ضوابط ايښي دي چې هم ورپکې هل خملوق څخه د اهلل پاك تزنيه شوې 
ده او هم هغه صفتونه چې اهلل پاك خپل ځان لپاره ثابت کړيدي بغري هل تشبيه سم 

دم اعرتاف دی.

1  لومړی اصل
په  د کمايل صفتونو د ثبوت رسه اهلل پاك هل ګردو عيبونو او نقصانونو څخه 
پاکوايل عقيده لرل چې د تعطيل، تشبيه، تکييف او تمثيل په رنګ نه وي رنګ 

شوې.

2  دوهم اصل
د اهلل پاك د صفتونو د ثبوت په مهال تفصيل او ورڅخه د نيف په مهال په امجال 

عقيده ساتل.

هل تکييف او تمثيل او تعطيل پرته اهلل پاك هل ټول هغه صفتونه ثابتول چې 
هغه خپل ځان لپاره ثابت کړې وي اويا ورهل د هغه رسول کريم ملسو هيلع هللا ىلص ثابت کړي 
وي، ځکه چې رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هل تمام خملوق څخه د اهلل پاك په ذات باندې ډېر 

ښه پوهيږي.

او په نيف کې امجال کول چې اهلل پاك هل هر ډول عيب، نقص او خو نه پاك او 
لرې دی.

د ايت الکريس او د سورت اخالص او د قرانکريم د نورو ايتونو د مفصل 
اثبات په څري مونږ هم په پوره اثبات قايل يو.

او د )ٺ  ٿ  ٿ( د ايت په څېر په نيف کې د امجال قايل يو.
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عالمة امام ابن القيم  وايي: 
هل هرډول نقص او عيب څخه د اهلل پاك تزنيه واجبه ده، که دغه عيب د اهلل 
پاك د ذات پورې متصل وي لکه: مرګ، کمزورتيا، خوب، پراکيل، اکراه، سفاهت، 

ظلم، او..... 
او که يې د ذات پورې متصل نه وي لکه:رشيك، ودل، وادل...)1(

3  دريم اصل
هل عيب او نقص پرته د اهلل پاک په کمايل صفتونو د ثبوت لكك اقرار کول چې 

په قرانکريم او يا هم په نبوي حديثونو کې يې په ښاکره ډول ثبوت رایلغ وي.

بايد هل تفصيل څخه اکر واخستل  اړوند  په  او کاليم اصطالحاتو  د فلسيف 
يش، تر ټولو لومړی به د ديغ متفلسف انسان نه دا پوښتیل يش چې هل دغې لكماتو 
نه ستا موخه څه ده؟ لکه: اهلل پاك نه فوق کې دی نه حتت کې، نه ښۍ طرف ته 

دی نه کېڼ طرف ته او.... 

که د قايل هل دغې نظريې څخه مطلب دا و چې په اهلل باندې هېڅ خملوق احاطه 
نه ده کړې او نه ورپکې د خملوق څه یش شته، نو دا صحيح نيف ده چې ټول قراين 
او نبوي نصوص يې تثبيتوي او که هل دغې لكماتو څخه يې د اهلل پاك علو، استواء 

یلع العرش مطلب و، نو دا باطله نيف ده، هېڅ لكه يې حق طرفداري نه کوي.)2(

4  څلورم اصل
 په نيف کې به د کمال د ضد ثبوت وي، ځکه بغري د کمال د ثبوت نه نيف ته 

يب آديب ويل کېږي.

امام ابو العز احلنيف  فرمايي: هر هغه نيف چې په قرانکريم او يا په نبوي 
حديثونو کې د اهلل پاك په صفتونو کې رايش، نو موخه يې د ضد د کمال ثبوت 

دی لکه اهلل پاك فرمايي: 
)ڳ  ڳ   ڳ  ڱ( ]سورت کهف: 49[

رشح القصيد انلونية د دکتور خليل هراس يلکنه: )2/ 59-51(  )1(
رشح العقيدة ا لطحاوية: )238- 243(  )2(
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ژباړه: او ستا رب په هېڅ چا باندې هېڅ ظلم نه کوي.

په دې ايت کې د اهلل پاك کمال عدل ته اشاره ده.

او فرمايي: 
)ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک( ]سورت سبا: 3[

ژباړه: هل اهلل پاك نه په اسمانونو او ځمکو کې هېڅ يش نه پټيږي.

په دې ايت کې د اهلل پاك کمال علم ته اشاره ده.

او داسې نور ايتونه.

او په عربۍ کې د نرث او شعر په ژبه ډېر داسې شواهد شته چې د ضد په عدم 
ثبوت نيف پکې د شان شوکت قدحه او ذم دی.

د دې خربې د مزيد تاييد لپاره کوالی شو چې دا شعر يې نمونه ذکر کړو:
ــٍة ِبــِذمَّ يَــــْغــــِدُرْوَن  ــٌة الَ  ــلَ ــيْ ــَب َوالَ يَْظِلُمْوَن النَّاَس َحبََّة َخْرَدِلُق

ژباړه: دغه قبيله ګۍ دخپلې کړې ژمنې اړوند هېڅ غدر خيانت نه کوي او 
نه د وړې دانې په اندازه په چا ظلم زياتې کوي.

دتله د خيانت انتفاء دانه ده چې ګنې هغوی په وفاء کې شان شوکت لري او 
نه هل ظلم کولو دا مراد دي چې ګنې هغوی د عدل او انصاف څښتنان دي، نا 
بلکې دتله د هغوی کرس شان او کمزورۍ ته اشاره ده، چې هل ډېري ويرې نه يش 

کوالی چې يا خو خيانت وکړي او يا هم په چا ظلم زيایت وکړي.
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د اهلل پاك د اسمونو متعلق قواعد او ضوابط

1  لومړۍ قاعده
د اهلل پاك ټول نومونه په اغيت حسن کې دي، په دي معىن چې د اهلل پاك ټول 
نومونه داسې صفتونو ته شامل دي چې هېڅ نقص او عيب ورڅخه نه الزمېږي، 

نه احتماال او نه تقديرا.

2  دوهمه قاعده
د اهلل پاك نومونه د وصف د ثبوت رسه درې شيانو ته شاملېږي: 

 اهلل پاك لره دغه اسم ثابتول.

 اهلل پاك لره هغه صفت ثابتول چې د غه اسم ورته شامل وي.

 د ديغ صفت حکم او مقتىض ثابتول.

لکه د مثال په توګه )َسْمع(، سميـع د اهلل پاك اسم دی چې اهلل پاك هل د )َسْمع( 
صفت ثابتوي، د دغې وصفت حکم او مقتىض هم دا ده چې اهلل پاك هر یش، هره 

جرګه مرکه، هره پټه او ښاکره خربه اوري.

3  دريمه قاعده
د اهلل پاك نومونه د اهلل پاك په ذات او صفتونو باندې په مطابقت، شمول، او 

الزتام داللت کوي.

د مثال په توګه )َخاِلٌق( د اهلل پاك په ذات باندې په مطابقت داللت کوي د خلق 
په صفت باندې يې داللت تضمين دی او په علم او قدرت يې داللت الزتايم دی.

4  څلورمه قاعده
د اهلل پاك ټول نومونه توقييف دي، عقل ته ورپکې هېڅ جمال نه دی پاتې چې 
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څنګه يې ثبوت په قراين ايتونو او نبوي حديثونو کې رایلغ وي همغسې ورباندې 
زيادت  او  کمبوت  ورپکې  سم  رسه  غوښتنې  د  عقل  د  دي،  واجب  لرل  ايمان 

بطالن بلل کېږي.

قرانکريم کې  په  ثبوت  يې  نومونه چې څنګه  پاك  د اهلل  په دې معىن چې 
رایلغ وي، همغيس به ورباندې د زړه نه سم دم اقرار کېدای يش، د عقل په ترازو 

به نه تلل کېږي چې ايا دغه اسم اهلل رسه مناسب دی او که نه؟

5  پنځمه قاعده
د اهلل پاك نومونه معلوم عدد نه لري. 

کوم حديث چې د اهلل پاك د نهه نوي نومونو په هلكه رایلغ دی، د هغه معىن 
دا ده چې اهلل پاك دغې انسان ته چې د اهلل پاك په نومونو تلفظ وکړي او ياد يې 
کړي جنت به يې داخل کړي، وروستنۍ مجله د خمکنۍ مجلې نه مستقله نه بلکې 

د هغې لپاره تتمه ده، ځکه چې نيب ملسو هيلع هللا ىلص فرمايي: 

ْمَتُه أََحًدا ِمْن َخْلِقَك، أَْو أَْنَزْلَتُه  ْيَت ِبِه َنْفَسَك، أَْو َعلَّ »أَْسأَُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َسمَّ
ِفي ِكَتاِبَك، أَِو اْسَتْأَثْرَت ِبِه ِفي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك«.)1(

اوکوم نومونه چې اهلل پاك ورباندې احاطه کړې ده، نه خو يې څوك شماریل 
يش، او نه پرې احاطه کوالی يش.

6  شپږمه قاعده
د اهلل پاك په نومونو کې احلاد کول د اسم د مقتىض څخه مېالن کول دي، دغه 

مېالن او احلاد په څلور ډوهل دى: 

د احلاد لومړی ډول: 	 

اهل  لکه  انکار کول،  نومونو هل دالتلونو څخه لكك  د  يا  نومونو  د  پاك  د اهلل 
اتلعطيل په عمومې توګه او جهميه په ځانګړي توګه چې کوم ناوړه چلند د اهلل پاك 

د نومونو رسه کوي چې هل اصل څخه يې په نيف قايل دي.
مسند امحد بن حنبل حديث نمرب: )۳۷۱۲(.  )1(
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د احلاد دوهم ډول:	 

 چې د اهلل پاك نومونه د خملوقاتو د نومونو په څري وګرځوي، لکه اهل التشبيه 
چې کوم ناوړه چلند د اهلل پاك په نومونو کې کوي.

د احلاد دريم ډول: 	 

اهلل پاك په داسې نوم نومول چې اهلل پاك پري خپله خپل ځان نه وي نومویل، 
لکه نرصانيان چې ورته )اب( وايې، يا لکه فالسفه چې ورته )علة فاعله( وايې 
او وړاندې مو وويل چې د اهلل پاك نومونه توقييف دي، د قراين او نبوي ديلل پرته 

به هېڅ څوك هم اهلل پاك په بل نوم نه نوموي.

د احلاد څلورم ډول: 	 

د اهلل پاك هل نومونو څخه د بتانو لپاره نومونه اشتقاق کول لکه کوم چلند چې 
مرشاکنو کړی و چې د )عزی( نه يې )عزيز( هل )منان( يې )منات( او... اشتقاق 

کړي وو.

ټول هغه انواع چې په احلاد نومول کېږي او د اهلل پاك په نومونو کې ترې تغيري 
او تبديل الزمېږي، د قراين ايتونو او نبوي حديثونو هل خمې په ښاکره داللت حرام 

او ناروا دي.

د رشيع ديللونو هل خمې ځينې احلاد کفر او ځينې يې رشك او... بلل کېږي
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د اهلل پاك د صفتونو هکله قواعد او ضوابط

1  لومړۍ قاعده 
پاك صفتونه ټول د کمال صفتونه دي لکه: حياة، قدرت، سمع، برص،  د اهلل 
رمحت، عزت، حکمت، علو، عظمت، او...، هېڅ راز عيب او نقص پکې شتون 

نه لري. 

چې لكه هم په صفت کې نقص او عيب وي، هېڅلكه يې ثبوت د اهلل پاك په 
حق کې جواز نه لري، لکه: جهل، نسيان، عجز، ړوندواىل، کوڼواىل او...

2  دوهمه قاعده
د اهلل پاك هل اسماوو څخه د صفتونو باب ډېر زيات وسيع دی، په دې معىن 
چې هر اسم صفت ته متضمن وي چې د صفت اشتقاق ورڅخه کېدای يش او 
صفتونه يواځې د اهلل پاك د افعالو پورې تعلق لري، د اهلل پاك افعال داسې انتهاء 

نه لري لکه څنګه چې يې اقوال انتهاء نه لري.

د مثال په توګه: اهلل پاك فرمايي:
)ۀ  ۀ  ہ  ہ( ]سورت بروج: ۱۲[

د ايت په رڼا کې مونږ اهلل پاك لره د بطش صفت ثابتوو، خو د باطش اسم 
ورهل نه ثابتوو.

3  دريمه قاعده
د اهلل پاك صفتونه په دوه تقسيمه دي: 

ثبوتيه، سلبيه.

ثبوتيه هغه صفتونو ته ويل کېږي چې اهلل پاك خپل ځان لپاره په قرانکريم 	 
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کې او يا ورهل د هغه رسول کريم ملسو هيلع هللا ىلص په صحيحو او رصحيو حديثونو کې 
ثابت کړي وي.

ټول د کمال صفتونه دي چې يو يې هم د نقص او عيب صفت نه دی.
سلبيه صفتونه هغې ته ويل کېږي چې اهلل پاك هل خپل ځان نه په قران 	 

رصحيو  او  صحيحو  په  ملسو هيلع هللا ىلص  کريم  رسول  هغه  د  ورڅخه  يا  او  کې  کريم 
حديثونو کې نيف کړيوي. 

لکه: مرګ، خوب، جهل، نسيان او.... 

4  څلورمه قاعده
ټول ثبوتيه صفتونه د مدح اوکمال صفتونه دي، څومره چې د صفتونو داللت 

اضافه کېږي هومره د موصوف کمال زياتيږي. 
سلبيه صفتونه زياتره په دريو حاتلونو کې ذکر کېږي: 

د سلبيه صفت لومړی حالت: د اهلل پاك په دې قول کې د عموم کمال بيان 	 
چې اهلل پاك د نقص صفتونه نه لري: 

)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]سورت شوری: 11[

او په دي قول کې چې 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]سورت اخالص: ۵[

د سلبيه صفت دوهم حالت: د هغې دعواګانو نيف کول چې مرشاکنو په اهلل 	 
پاك باندې دروغ تړيل دي، اهلل پاك فرمايي: 

)ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ( ]سورت مريم: ۹۱ - ۹۲[

په 	  پاك د کمال  د سلبيه صفت دريم حالت: د معلوم يش هل ويج د اهلل 
اساس د نقص او عيب وهم منع کول.

لکه اهلل پاك فرمايي: 
)ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ( ]سورت ق: ۳۸[
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5  پنځمه قاعده
ثبوتيه صفتونه په دوه ډوهل دي: 
ذاتيه صفتونه او فعليه صفتونه.

ذاتيه صفتونه دېته ويل کېږي چې اهلل پاك ورباندې همېشه لپاره متصف 	 
وي، لکه علم، قدرت، سمع، برص، عزت، حکمت، علو، عظمت.

هېره دې نه وي چې ټول خربي صفتونه په دې نوعه کې شاميليږي، لکه: 
وجه، يدين، سرتګې، او داسې نور.

وي، 	  اړوند  د مشيئت  پاك  اهلل  د  ويالی يش چې  ته  فعيل صفتونه هغې 
که يې وغواړي کوي يې او که يې وغواړي نه يې کوي، لکه: استواء یلٰع 

العرش، د دنيا اسمان ته نزول او داسې نور....

6  شپږمه قاعده
د اهلل پاك د صفتونو د ثبوت په مهال هل دوو شيانو څخه ځان ژغورنه الزم ده:

شان 	  په  د صفتونو  د خملوق  باندې  ثابت شده صفتونو  پاك  اهلل  د  تمثيل 
عقيدې ساتلو ته ويالی يش په دې معىن چې د اهلل پاك صفتونه د خملوق 

د صفتونو په څري وګڼي دا عقيده د کفر عقيده ده.
دومره ده چې تمثيل او تشبيه منځىن توپري عموم او خصوص لري، په دې 

معىن چې هر تمثيل تشبيه ده خو هره تشبيه تمثيل نه ده.
هل همدغې کبله اهلل پاك په قران کريم هل خپل ځان مماثل نيف کړی دی چې 

)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]سورت شوری: 11[

تکييف د اهلل پاك د صفتونو څرنګوايل بيانولو ته ويل کېږي.	 

7  اوومه قاعده:
د اهلل پاك ټول صفتونه توقييف دي، عقل لپاره ورپکې هېڅ راز دخل او جمال 
نشته، معىن دا ده چې د اهلل پاک صفتونه به څوک په عقل نه ثابتوي چې دا صفت 
ځکه ثابتوم چې زما عقل يې مين او دا ځکه نه ثابته وم چې زما عقل يې نه مين، 

نا بليک د اهلل د صفتونو د ثبوت معيار قراين ايتونه او نبوي حديثونه دي.
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اهلل پاك لره به هغه صفتونه ثابتيداي يش چې اهلل پاك يې خپله ځان لپاره په 
قرانکريم کې ثابت کړيوي، او يا ورهل د هغه پيغمرب حممد ملسو هيلع هللا ىلص ثابت کړي وي. 

هر هغه صفت چې قرانکريم د اهلل پاك په حق کې د ثابت کړی وي، درې 
وجهې لري:

په ثابت شوي صفت ترصيح کول، لکه: عزت، قوت، بطش، وجه، يدين..	 

هل ثابت شوي صفت نه اهلل پاك لره اسم ثابتول لکه: مغفرت نه اهلل پاك لره 	 
د غفور اسم ثابتول.

د ثابت شوي صفت په فعل يا هغه څه چې دغه صفت ورباندې داللت 	 
کوي ترصيح کول، لکه: په 

)ڈ     ژ  ژ  ڑ( ]سورت طه: ۵[ کې د استواء صفت. 

ْنَيا«)1( کې د نزول  َماِء الدُّ ِإَلى السَّ َلْيَلٍة  َوَتَعاَلى ُكلَّ  َتَباَرَك  َنا  َربُّ »َيْنِزُل  يا په 
صفت.

 په )ٿ  ٹ  ٹ    ٹ( ]سورت سجده: ۲۲[ کې د انتقام صفت.

   

صحيح ابلخاري حديث نمرب: )۱۱۴۵(.  )1(
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توحيد االسماء والصفات
د عقل او نقل په اعتبار رسه

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َو َعلَی  اَلُم َعلَی نَِبيِّنا َوَسيِِّدنَا ُمُحمَّ اَلةُ َوا لسَّ الَْحمُد ِللِه َربِّ الَْعلَِميَْن، َو الصَّ
يِْن، َوبَْعد: آِلِه َوأَْصَحاِبِه َوَمْن تَِبَعُهْم ِبِاْحَساٍن ِالَی يَْوِم الِْدّ

مونږ تاسو ته د سلفو صاحلينو د عقيدې ترشيح او توضيح غواړو، غواړو چې د 
توحيد االسماء والصفات اړوند الره پسې مزيده نوره هم پړقينده او ښه وځليږي.

لومړی: تاسو بايد په دې وپوهيږئ چې د توحيداالسماء والصفات په موضوع 
کې ننوتل، دا موضوع ډېره څېړل، په دې موضوع کې ژور نظرکول او په هلكه يې 
ډېرې پوښتنې کول سلفو صاحلينو هل هغې بداعتو څخه شمرييل دي چې پايلې يې 

ډېرې ستونزمنې دي.

تاسو په دې ښه وپوهيږئ چې د هغې ايتونو څيړنه چې په قران کريم کې د اهلل 
پاک د اسماؤ او صفتونو په اړه غږېديل دي، قران کريم پرې داسې داللت کوی 

چې دغه ايتونه په درې بنسټونو والړ او مرّکز دي.

حق  د  يې  معىن  دروسته  په  کېښوده،  اغړه  ته  شيانو  درېو  دغه  چا  هر  که 
فرمانربداري وکړه او د هغې ساملې عقيدې څښنت جوړ شو چې په کومه عقيده 

نیب کريم ملسو هيلع هللا ىلص او د هغه ملګري او نور سلف صاحلني وو.

او که چا هل دغې درې بنسټونو څخه يو اساس هم پرېښود او اغړه يې ورته په 
سمه معىن کې نه ښوده، نو بې الرې او په ناسمه روان دی.

په دغې درېواړو اساسونو باندې قران کريم ښاکره داللت کوي. 

لومړی اساس 
هل ګردو خملوقاتو رسه هل تشبيه او تمثيل څخه اهلل پاک مزّنه او پاک کړئ، هغه 
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هل هېڅ یش رسه مه مشابه کوئ، د اهلل پاک ثابت صفتونه د خملوق دصفتونو په 
څېر مه ګڼئ، په دی اصل باندې د اهلل پاک دا قول ديلل دی 

)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]سورت شوری: 11[

ژباړه: د اهلل پاک په شان هېڅ یش نشته دی او هغه اورېدونکی او يلدونکی 
دی.

او اهلل پاک فرمايي: 
)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]سورت اخالص: ۴[

ژباړه: او د اهلل پاک رسه هېڅ څوک مساوي او همنایم نشته.

او اهلل پاک فرمايي: 
)ٺ  ٿ  ٿ  ٿ( ]سورت حنل: 74[

ژباړه: تاسو اهلل پاک لره د مشابهت مثالونه مه بيانوئ.

دوهم اساس
په ټولو هغه څه باندې بې هل شک او شبهې ايمان لرل چې اهلل پاک خپل ځان 
لپاره خپله ثابت کړي دي، ځکه چې د اهلل رب العلمني په ذات باندې د اهلل پاک 

نه بل هېڅ څوک ښه نه پوهيږي، اهلل پاک فرمايي: 
)ې  ې  ې  ى( ]سورت بقره: ۱۴۰[

ژباړه: ايا تاسو ډېر ښه پوهه ياست که اهلل پاک؟

او د اهلل پاک په هغې صفتونو لكک ايمان لرل چې ورهل نيب ملسو هيلع هللا ىلص په صحيحو او 
رصحيو حديثونو کې ثابت کړي وي، ځکه چې د اهلل پاک په ذات باندې هل هغه 
څخه وروسته د هغه خوږ پېغمرب حممد ملسو هيلع هللا ىلص ډېر ښه پوهيږي، اهلل پاک د نيب ملسو هيلع هللا ىلص په 

حق کې فرمايي: 
)ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ( ]سورت جنم: ۳ - ۴[

ژباړه: او دغه پېغمرب هل خپل ځان نه خربې نه کوي، نه ده دغه مګر ويح ده 
چې ورته کېدای يش.
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په هر ملكف الزم دي چې د اهلل پاک په هغې صفتونو ايمان ولري چې اهلل 
پاک د خپل ځان لپاره ثابت کړي دي او يا ورهل د هغه رسول ملسو هيلع هللا ىلص په صحيحو او 
رصحيو حديثونو کې ثابت کړي وي او د ثبوت رسه رسه به اهلل پاک د ګرد خملوق 

هل مشابهت څخه پاک او مزّنه بويل.
او که څوک هل دې دوو اصلونو څخه يو اصل هم اخالل کړي، نو د بې الرۍ 
او ګمراهۍ په کندو کې پرېوت، ځکه هغه انسان چې د لويو اسمانونو او ځمکو د 
رب په وړاندې د افراط او زيايت ملنه ټينګه ونييس او بيا د اهلل پاک په ذات باندې 
د دې جرأت وکړي او ټول صفتونه چې هغه د ځان لپاره خپله ثابت کړي وي او 

دا يې ترې بېرته نيف کړي، نو دغه انسان سالم نه بلکې ظالم دی.
ځکه اهلل رب العلمني خو د خپل ځان لپاره د کمال او کربياء صفتونه ثابتوي 
او دغه يلوین انسان د دومره جهالت رسه د اهلل پاک خمې ته ودريږي او ورته وايي: 
تا خپل ځان موصوف کړی دی ستا د شان رسه مناسب  په کومو صفتونو چې 
نه دی، ځکه چې پالنکی پالنکی نقص ترې الزميږي، زه ستا د دغې ثابتو 
صفتونو تأويل کوم، صفت او معىن دواړه لغوه کوم او په بدل کې يې تا لره نور 

داسې صفتونه ثابتوم چې په قران کريم او نبوي حديثونو کې هېڅ وجود نلري.
)ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( ]سورت نور: 16[

په ځانګړي توګه هغه څوک چې په دې زعم ریه دي چې د اهلل تعاىل صفتونه 
د خملوق د صفتونو په شان دي، دغه انسان يلوین، جاهل، ملحد او بې الرې دی.

او د چا ايمان چې د اهلل په صفتونو پياوړی وي، د خملوق هل صفتونو څخه يې 
مزّنه بويل، دغه انسان مؤمن، مسلمان او د تشبيه او تعطيل د هالکونکو شبهاتو 

هل رنځ څخه بري او روغ رمټ دی.
قول  د دې  پاک  د اهلل  لرل  ايمان  باندې  په صفتونو  پاک  د اهلل  په دغه څېر 

حتقيق دی چې )ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ(.

په دې ايت کې ډېر لوی تعليم دی، دې ايت ټولو رامنځ ته شوو اشاکالتو ته 
ځواب ويیل دی او د اهلل پاک د اسماؤ او صفتونو اړوند شبهات يې حل او فصل 

کړي دي.
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ٹ   )ٿ   فرمايي  وروسته  نه  ٿ(  ٿ   )ٺ   د  پاک  اهلل  ځکه 
دي  اورېدل  او  کتل  چې  معىن  دې  په  )َبَصر(  او  )َسْمع(  چې  لكه  نو  ٹ( 
حاالنکه چې په دې اوصافو باندې نور حيوانات هم موصوف دي، داسې ښاکري 
چې اهلل رب العلمني په وروستين او خمکين مجله کې دېته اشاره کوی چې خملوق 
هم )َسْمع( او )َبَصر( لري، داسې نه چې څوک هل اهلل پاک نه )َسْمع( او )َبَصر( 
نيف نه کړي، په دې ديلل او دعوه چې حادث - خملوق - هم )َسْمع( او )َبَصر( لري 
او يا هل ثبوت څخه تشبيه الزميږي، نا بلکې په خملوق دا واجب دي چې د اهلل 
رب العلمني لپاره )َسْمع( -او رېدل- او )َبَصر( -کتل- ثابت کړي، په دې اساس 

او بنياد چې )ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ(.
نو اهلل پاک لره داسې صفتونه شته چې د هغه دکمال او جالل رسه ښائيږي او 

د خملوق لپاره هم صفتونه شته چې د خملوق د عجز او حالت رسه سم دي.
او د دواړو خواو صفتونه حق او ثابت دي هېڅ شک او شبهه پکې نشته.

مګر دومره خربه ده چې د ځمکو او اسمانونو د رب صفتونه هل دې نه ډېر ایلع 
او اکمل دي چې د خملوق د صفتونو رسه دې مشابهت وخوري.

که څوک هل اهلل رب العلمني څخه داسې صفتونه نيف کړي چې هغه د خپل 
ځان لپاره ثابت کړي وي، دغې انسان خپل ځان د اهلل پاک نه د اهلل پاک په ذات 

ځان ډېر زيات پوهه وګرځو.
)ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( ]سورت نور: 16[

او څوک چې دا ګمان کوی چې د اهلل پاک صفتونه د خملوق د صفتونو په شان 
دي او وررسه مشابه دي، لږ خمکې مو وويل چې دغه انسان بې الرې، ملحد او 

يلوین دی.
دغه انسان د اهلل پاک د دې قول په حکم کې چې د مرشاکنو اړوند دی هم 

داخليږي 
)ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ( ]سورت شعراء: 97 - 98[

ژباړه: لوړه په اهلل چې مونږ په ښاکره بې الرۍ کې وو، لكه چې مونږ تاسې د 
رب العلمني رسه برابرولئ.
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او څوک چې اهلل رب العلمني د خملوق رسه يو شان بويل هغه يلوین دی.

تاسو بايد په دې هم وپوهېږئ چې متلكمني هغه خلک دي چې په علم الکالم 
کې سم دم ننويت دي، د منطيق قياسونو په بنسټ يې د عقیل دالئلو په نوم ځېنې 
دالئل رامنځ ته کړي، د دغې دالئلو په اساس يې د اهلل ټول ثبويت صفتونه شپږ 
قسمونو ته په دې ډول تقسيم کړل: صفات نفیس، صفات معىن، صفات معنويه، 

صفات فعليه، صفات سلبيه، صفات جامعه.

او د صفتونو نورو پاتې ډولونه اعتباري امور وبلل چې په خارج کې وجود نه 
لري، دا قاعده يې د ټولو رامنځ ته شوې اشاکالتو اصل او د ګمراهۍ ښاکره سبب 

وګرځېد.

وسمهال به د متلكمينو په هغې تقسيم څېړنه پېل کړو چې هغوی په قران کريم 
کې د صفتونو د ايتونو اړوند کړی دی، رسه هل دې چې په دغې صفتونو اهلل پاک 
هم موصوف دی او خملوق يې هم ورباندې موصوف کړی دی، د خالق صفتونه هم 
حق او رښتيا دي او د خملوق صفتونه هم حق او رښتيا دي، خو د خالق پروردګار 
او د خملوق د صفتونو ترمنځ هېڅ راز مشابهت او ورته واىل نشته، ځکه چې د اهلل 
پاک صفتونه د هغه د مقدس ذات رسه وړ او مناسب دي او د خملوق صفتونه د 

هغوی د عجز او افتقار رسه مناسب دي.

د خالق او د خملوق د صفتونو ترمنځ دومره توپري او فرق دی څومره توپري چې 
د خالق د ذات او د خملوق د ذات ترمنځ دی.

اما هغه خربه چې نن سبا د مسلمانانو ترمنځ په بېالبېلو سيمو کې تر غوږ 
کيږي چې يک او يواځې هغوی اووه صفتونه د اهلل پاک په حق کې ثابتوي او په 

صفات املعاين يې نوموي، خو د دغې رسه د نورو صفات معانيو نه انکار کوي.

د دوی په اصطالح صفات معانيه هغې ته ويل کيږي چې:

په وجود يې معىن داللت کوي او دغه صفت قائم باذلات وي.

هغه صفات معاین چې هغوی پرې اقرار کوي اووه صفتونه دي، چې په الندې 
توګه يې يادونه کيږي: 
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قدرت، اراده، علم، حياة، سمع، برص، کالم.

بایق نور ټول صفات معاين يې هل اهلل پاک څخه نيف کړي دي چې په راروانو 
کرښو کې يې مزيده تفصييل څېړنه، دغه مسئله به د اهلل پاک د کتاب د قراين 

ايتونو په رڼا کې واضحه کړو.

څخه  صفتونو  دغې  هل  دي  منکر  هم  څخه  صفتونو  اوو  دغې  هل  بيا  معزتهل 
يواځې احاکم ثابتوي او بس، هغوی وايي: اهلل پاک قادر دی خو خپپل ذات، سميع 

دی خو خپپل ذات او....

نه  علم...(  حياة،  برص،  )سمع،  کبله  هل  تېښتې  د  نه  قديم  تعدد  د  متعزهل  نو 
ثابتوي.

د معزتلو د دغې درېځ تناقض او څرګنده ګمرايه هر اعقل ته په ډاګه ده.

چې لكه يو ذات پورې علم قائم نه یش هل علم پرته ورته اعلم ويل ناشوين دي، 
د دې تناقض اړوند ژورې عقيل څېړنې ته هېڅ اړتيا نشته.
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صفات معنويه او پر هغې بحث او څيړنه

چې لكه ستاسو عقل ته تېره څېړنه يو څه اندازه ښکته شوه، اوس به په هغې 
صفتونو خربې اترې وکړو چې هغوی پرې اقرار کړی دی او په ثبوت يې قايل 

دي.
مونږ وايو:)1(

 اهلل لره د )قدرت( په صفت هغوی قائل دي او پرې يې موصوف کړی دی، 
اهلل پاک فرمايي: 

)گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]سورت بقرة: 20[

ژباړه: يقينا چې اهلل پاک په هر څه قدرت لرونکی دی.

مونږ هم په قطع او جزم وايو چې اهلل پا ک د قدرت په صفت موصوف دی 
څنګه چې د هغه د شان او کمال رسه ښائيږي. 

همدغه شان اهلل پاک خپل خملوق هم د قدرت په صفت موصوف کړی دی، 
اهلل پاک فرمايي 

)ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ( 

]سورت مائدة: 34[

ژباړه: مګر هغه کسان چې توبه وبايس خمکې هل دې چې تاسې پرې براليس 
شئ.

اهلل پاک په دې ايت کې د خملوق لپاره هم قدرت ثابت کړی دی.

او دا زمونږ عقيده ده چې په قران کريم ټول هر څه حق او رښتيا دي، اهلل 
او  پاک داسې حقييق قدرت لري چې څنګه يې د کمال او جالل رسه ښائيږي 
معنوية صفتونه دوی هغې ته وايي چي د عدم او وجود ترمنځ وي چي هل مجلې څخه يي دغه اووه صفتونه دي چي   )1(

شيخ  يي يادونه کړېده او دارنګه عقايد د متلكمينو د محاقتونو نمونې دي. ژباړن.
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خملوق يې هم حقييق قدرت لري چې څنګه د هغوی د حال، فناء عجز او افتقار 
رسه مناسب دی.

فرق دی  او  توپري  ترمنځ دومره  دواړو صفتونو  د  د قدرت  او خملوق  د خالق 
څومره فرق او توپري چې د خالق ذات او د خملوق د ذات ترمنځ دی، دومره فرق د 

صفتونو د ثبوت لپاره بسنه کوي.

   په قران کريم کې اهلل پاک خپل ځان په ډېرو ايتونو کې په )سميع 
او بصري( موصوف کړی دی، اهلل پاک فرمايي 

)ٺ     ٺ  ٿ  ٿ( ]سورت جمادلة: 1[

ژباړه: يقينا چې اهلل پاک اورېدونکی او يلدونکی دی.

او فرمايي:
)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]سورت شوری: 11[

ژباړه: د اهلل پاک په څېر هېڅ یش نه شته او هغه يلدونکی او اوريدونکی 
دی.

او د دغې رسه يې خپل خملوق هم په )سميع او بصري( موصوف کړی دی، اهلل 
پاک فرمايي: 

)ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ( ]سورت دهر: ۲[

ژباړه: مونږ انسان هل خمتلطې نطفې څخه پېدا کړی دی چې هل يو حالت نه مو 
بل حالت ته بوتو او بيا مو هغه اوريدونکی او يلدونکی وګرځو.

او اهلل پاک فرمايي:
)جب  حب   خب      مب  ىبيب  جت  حت   خت  مت  ىت  يت( ]سورت مريم: 38[

ژباړه: په هغه ورځ چې دوی مونږ ته رایش دوی به څومره ښه اوريدونکي 
او يلدونکي وي.

او څه چې په قران کريم کې دي ټول رښتيا او حق دي، مونږ پکې هېڅ شک 
او شبهه نه لرو، اهلل پاک حقيیق )سمع او برص( لري چې څنګه د هغه د جالل او 
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کمال رسه ښائپږی او خملوق هم حقييق )سمع او برص( لري چې څنګه د هغوی د 
حال، عجز، فناء او فقررسه مناسب او ښائيږي.

د خالق او خملوق د صفتونو ترمنځ دومره خمالفت او منافات دی لکه د خالق 
او د خملوق د ذات ترمنځ چې څومره دی.

پاک  اهلل  دی،  کړی  موصوف  صفت  په  )حياة(  د  ځان  خپل  پاک  اهلل   
فرمايي:

)ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ( ]سورت فرقان: 58[

ژباړه: په هغه ژوندي ذات بروسه ولره چې نه مړ کيږي.

او اهلل پاک خپل خملوق هم د )حياة( په صفت موصوف کړی دی، اهلل پاک 
فرمايي:

)ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻۀ  ۀ  ہ( ]سورت أنبياء: 30[

 ژباړه: او مونږ هر ژوندی څېز هل اوبو څخه پېدا کړی دی، دوی ولې ايمان 
نه لري.

او بيا فرمايي:
)ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ( ]سورت مريم: 15[

ژباړه: او سالم دې وي په هغه باندې په هغه ورځ چې ورپکې پېدا شوی و 
او په هغه ورځ چې ورپکې به مړکيږي او په هغه ورځ چې به ورپکې ژوندی 

راپاڅيږي.

او اهلل پاک فرمايي:
)ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ( 

]سورت روم: 19[

څخه  ژوندي  هل  مړی  او  راوبايس  څخه  مړي  هل  ژوندی  پاک  اهلل  ژباړه: 
راوبايس، هل مړينې )وچاکلۍ( وروسته ځمکه رازرغونوي، همداسې به تاسو هم 

راپورته کړی شئ.
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او حقييق  )حياة( صفت شته  د  لپاره  پاک  اهلل  د  وايو چې:  ډول  قاطع  په  او 
صفت دی څنګه چې د اهلل پاک د کمال او جالل رسه ښائيږي. 

د خملوق لپاره هم د )حياة( صفت شته دی څنګه چې د دوی د حال، عجز او 
فناء رسه مناسب دی.

د خالق او د خملوق د )حياة( د صفت ترمنځ دومره ډېر منافات او فرق دی، 
څومره فرق چې د خالق د ذات او د خملوق د ذات ترمنځ دی.

 اهلل پاک ځان د ارادې په صفت موصوف کړی دی، اهلل پاک فرمايي:
)ۇ  ۇ  ۆ( ]سورت بروج: 16[

ژباړه: اهلل پاک ډېر ښه کونکی دی د هغه اکر چې هغه يې وغواړي.

او فرمايي:
)ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ( ]سورت يس: 82[

ژباړه: يقينا چې د اهلل پاک امر چې د څه یش اراده وکړی نو ورته ووايي چې 
شه نو هغه یش موجود يش.

او اهلل پاک خپل ځېنې خملوق هم د ارادې په صفت موصوف کړی دی، اهلل 
پاک فرمايي:

)ۉ  ې  ې     ې( ]سورت أحزاب: 13[

ژباړه: دوی اراده نه لري مګر د تېښتې.

او فرمايي:
)ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ( ]سورت أنفال: 67[

ژباړه: ايا تاسو د دنيا متاع اراده لرئ او حاالنکه اهلل پاک هل تاسو څخه د 
اخرت اراده لري؟

او فرمايي:
)ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک( ]سورت صف: ۸[
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ژباړه: دوی اراده لري چې د اهلل پاک نور )رڼا( د خولې په پوکو مړه کړي او 
اهلل هرومرو خپله رڼا بشپړه کونکی دی که څه هم اکفران يې پسند نه بويل.

او په دې کې شک نشته چې د اهلل پاک لپاره حقييق اراده شته دی، څنګه چې 
د هغه د کمال او جالل رسه ښائيږي.

او د خملوق لپاره هم حقييق اراده شته څنګه چې د دوی د حال، عجز، فناء او 
افتقاررسه مناسب او ښائيږي.

څومره فرق او منافات چې د خالق د ذات او د خملوق د ذات ترمنځ دی، دغه 
اندازه فرق د خالق د ارادې د صفت او د خملوق د ارادې د صفت ترمنځ هم دی.

 اهلل پاک خپل ځان د )علم( په صفت موصوف کړی دی، اهلل فرمايي:
)ڤ  ڤ    ڦ  ڦ( ]سورت تغابن: 11[

ژباړه: او اهلل پاک په هر يش پوهه او دانا دی.

او فرمايي:
)ک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳ( ]سورت نساء: 166[

ژباړه: لکن اهلل پاک ګوايه ورکوي په هغه څه چې په تا باندې يې د خپل 
علم رسه نازل کړي دي.

او فرمايي:
)ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ( ]سورت أعراف: 7[

ژباړه: خاخما به مونږ دوې ته د علم رسه بيان وکړو او د دوی هل اعمالو څخه 
مونږ اغئب )نا خربه( نه يو.

او اهلل پاک خپل ځېنې خملوق هم په علم موصوف کړی دی، اهلل پاک فرمايي:

)ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ( ]سورت حجر: 53[

ژباړه:مالئکو ورته وويل: مه وېرېږه، مونږ درته په پوهه )دانا( هلک زېری درکوو.

او اهلل پاک فرمايي:
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)ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ( ]سورت يوسف: 68[

ژباړه: او يقينا هغه د لوی علم څښنت و چې مونږ ورته ورکړی و.

او په دې کې هېڅ شک نشته چې د رب اکئنات لپاره حقييق علم شته او هغه 
پرې موصوف دی، څنګه چې د هغه د جالل او کمال رسه الئق او ښائيږي.

او د خملوق لپاره يې هم حقييق علم شته چې څنکه د هغوی د افتقار، عجز، 
حال او فناء رسه الئق او ښائيږي، د خالق رب اکئنات د حقييق علم او د خملوق د 
حقييق علم ترمنځ دومره منافات او فرق دی لکه څومره توپري چې د خالق اليزال 

او د خملوق د ذات ترمنځ دی.

پاک  اهلل  دی،  کړی  موصوف  صفت  په  )کالم(  د  ځان  خپل  پاک  اهلل   
فرمايي:

)ڃ  چ  چ   چ( ]سورت نساء: 164[

ژباړه: او اهلل پاک خربې کړي دي مویس  رسه په خربو کولو رسه.

او اهلل پاک فرمايي:
)ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ( ]سورت توبة: 6[

ژباړه: اکفر ته تر هغه امن ورکړه تر څو د اهلل پاک کالم او خربې واوري.

او خپل ځينې خملوق يې هم د )کالم( په صفت موصوف کړی دی، اهلل فرمايي:
)ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ( ]سورت يوسف: 54[

ژباړه: چې لكه يې وررسه خربې اترې وکړې نو باچا ورته وويل ته مونږ رسه 
نن نه وروسته پاتې کېدونکی او په رازونو امني يې.

او فرمايي:
)ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ( ]سورت يس: 65[

ژباړه: مونږ ورته نن ورځ په خولو مهرونه لګوو او مونږ رسه به د دوی السونه 
خربې وکړي. 

او په دې کې هېڅ شک نشته چې د اهلل پاک لپاره حقييق کالم شته چې څنګه 
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د هغه د کمال رسه الئق او ښائيږي.

او د خملوق لپاره هم حقييق کالم شته څنګه چې د دوی د عجز، افتقار، حال 
او فناء رسه ښائيږي.

لکه  توپري دی  ترمنځ دومره  او د خملوق کالم  تعاىل د حقييق کالم  د خالق 
څومره توپري او منافات چې د خالق د ذات او د خملوق د ذات ترمنځ دی.

دغه تېره څېړنه چې تاسو د کومو صفتونو اړوند واورېده دېته هغوی صفات 
معنويه وايي چې د قران کريم ايتونو پرې اهلل پاک هم موصوف کړی دی او خملوق 
يې ورباندې هم موصوف کړی دی او دا خربه په هېڅ اعقل پټه نده چې د اهلل پاک 
ټول صفتونه حق او رښتيا دي چې څنګه د هغه د بړايۍ او کمال رسه الئق او 

ښائيږي. 

او د خملوق لپاره هم حقييق صفتونه شته دی چې څنګه د هغوی د فقر، عجز 
او فناء رسه مناسب دي.

او د صفتونو ترمنځ دومره فاصله ده څومره فاصله چې د ذواتو ترمنځ ده.

اوس مهال به په هغه صفتونو رڼا واچوو چې دوی ورته صفات سلبيه وايي. 
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د متکلمينو په نېز سلبي صفتونه
ا و په هغې علمي څيړنه

سليب صفت هغې ته ويالی يش چې په عدم حمض داللت کوي)1( موخه يې 
ورڅخه دا ده چې هل اهلل پاک څخه داسې صفتونه نيف کول چې د شان رسه يې 
نه ښائيږي، پرته هل دې چې صفت دې د ذات پورې قائمې وجودي معىن باندې 

داللت وکړي.

د دی مذهب الرويانو سليب صفتونه پنځه تقسيمه کړي دي چې شپږم نلري 
او د سليب صفتونو دغه ډولونه په دې توګه دي:

قَِدم، بقاء، خمالفة اخللق، وحدانيت، غىن مطلق.

هېره دې نه وي چې )غىن مطلق( ته )قيام بانلفس( هم وايي، هل دې عبارت يې 
موخه دا ده چې اهلل پاک هل )حزي، جهت او حمل( نه غين دی.

د هغوی د دې خربې هل پېژندو وروسته بايد په دې هم پوهه شئ چې متلكمينو 
د اهلل پاک په حق کې د )قَِدم او بقاء( صفتونه ثابت کړي دي، په دې زعم چې 

دغه دواړه صفتونه اهلل پاک خپل ځان لپاره په دې قول کې ثابت کړي دي چې
)ۈئ    ۈئ  ېئ( ]سورت حديد: 3[

ژباړه: اهلل پاک اول دی )څوک ترې خمکې نه و( او اخر دی )وروسته ترې 
څوک نشته دی(.

د خمکين  يعنې  السابق(  العدم  )سلب  اصطالح کې  په  د عقيدې  )قَِدم(  او 
شتوايل ته ويل کيږي خو دومره ده چې )قَِدم( هل )ازل( څخه خاص دی.

ځکه )ازل( هغې ته ويل کيږي چې پېل او افتتاح ونه لري که هغه وجودي 
عدم حمض دېته ويل کيږي چې باللك نه وي. ژباړن.  )1(
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وي لکه د اهلل پاک ذات او د هغه صفتونه او که عديم وي لکه ما سوی د اهلل نه 
نور ټول حوادث.

په  لري  ونه  افتتاح  او  پيل  ته ويل کيږي چې  )قَِدم( هغه  نېز  په  د متلكمينو 
دې رشط چې وجودي وي لکه د اهلل پاک ذات چې د کمال او جالل په صفتونو 

موصوف دی.
اوس به په هغې صفتونو نظر واچوو چې دوی اهلل پاک لره ثابت کړي دي لکه 
)قَِدم او بقاء( اګر که ځينې علماء د اهلل پاک په )َقِدْيم( موصوفول بد هم ګڼي 

چې لږ څه وروسته يې توضيح راروانه ده.
اهلل پاک خپل خملوق په )قَِدم( موصوف کړی دی، اهلل پاک فرمايي:

)ېئ  ىئ  ىئ       ىئ  ی  ی( ]سورت يوسف: 58[

ژباړه: چبو يې ورته وويل: په اهلل سوګند چې تروسه ته په خمکنۍ ګمراهۍ کې يې.
او اهلل پاک فرمايي:

)ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ( ]سورت يس: 39[

د  خرما  د  چې  دې  تر  دي  کړي  مقدر  مزنلونه  مو  لپاره  سپوږمۍ  او  ژباړه: 
خمکنۍ )زړې( څانګې په شان يش.

او اهلل پاک خپل خملوق د بقاء په صفت هم موصوف کړی دی، اهلل پاک فرمايي:
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]سورت صافات: 77[

ژباړه: او مونږ د نوح  اوالده بايق پاتې کيدونکې وګرځوهل.
او اهلل پاک فرمايي:

)ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇ( ]سورت حنل: 96[

ژباړه: هغه څه چې تاسو رسه دی فاين او ختمېدونکي دي، او څه چې د اهلل 
پاک رسه دي تل بايق پاتې کيدونکي دي.

لپاره  په دې کې هېڅ شک نشته چې کوم صفتونه اهلل پاک د خپل ځان  او 
ثابت کړي دي حق او رښتيا دي او د هغې صفتونو ضد او منايف دي چې په کومو 

صفتونو يې خملوق موصوف کړی دی.
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دی  نه  صفت  په  )قَِدم(  د  کې  کريم  قران  په  ځان  خپل  پاک  اهلل  ده  دومره 
موصوف کړی او ځينو سلفو صاحلينو هم د اهلل پاک په حق کې دا وصف بد ګڼیل 

دی چې هغه پرې نه يش موصوف کېدای.

ځکه هل دغې صفت څخه دا ثاتبيږي چې اهلل پاک مسبوق بالعدم دی.

نعوذ باهلل ثم نعود باهلل.

هم  دوی  چې  شوېده  اشاره  ته  خملوقاتو  کې  ايتونو  دې  په  چې  څنګه  لکه 
مسبوق بالعدم وو:

)ۇئ   ۆئ( )ىئ       ىئ  ی  ی( )ۈ   ۈ  ٴۇ(

خو ولې ځينو علماوو ظناً دا ثابته کړېده چې په دې معىن باندې حديث وارد 
دی او د اهلل پاک صفت جوړېدای يش.

خو ځينې نور بيا وايي: د دې صفت باللك ثبوت نشته او کوم چې د )اولّيت( او 
)أخريت( صفتونه دي چې اهلل پاک ورباندې خپله خپل ځان موصوف کړی دی چې

)ۈئ    ۈئ  ېئ( ]سورت حديد: 3[

نو په دې صفت يې خملوق هم موصوف کړی دی، اهلل پاک فرمايي:
)ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]سورت مرسالت: 16[

ژباړه: ايا مونږ اولين خلک نه دي هالک کړي؟ د جرمونو په سبب باندې، بيا 
مونږ وروستين جمرمان د هغوی پسې وريلږوو او په دې کې هېڅ شک نشته چې 
په کوم صفت اهلل پاک خپل ځان موصوف کړی دی د هغه د جالل او کمال رسه 

الئق دی.

او د خملوق لپاره هم )اوليت( او )اخريت( شته لکه څنګه چې د هغوی د حال، 
عجز، فناء، او افتقار رسه مناسب دی.

 د تېر په څېر اهلل پاک خپل ځان د )َواِحد( په صفت موصوف کړی دی، اهلل 
پاک فرمايي:

)ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب( ]سورت بقرة: 163[
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ژباړه: او ستاسو معبود يو معبود دی، هل هغه پرته بل برحق معبود نشته دی او 
هغه اعم او خاص مهربان دی.

او خپل ځينې خملوق يې هم د )َواِحد( په صفت موصوف کړی دی، اهلل پاک 
فرمايي:

)ھ  ھ  ھ( ]سورت رعد: 4[

ژباړه: چې په يو ډول اوبو خړوبویل يش.

همدغه شان اهلل پاک خپل ځان د )ِغىَن( په صفت هم موصوف کړی دی، اهلل 
پاک د ځان اړوند فرمايي:

)ڍ  ڌ  ڌ    ڎ( ]سورت ابراهيم: ۸[

ژباړه: په يقني رسه چې اهلل پاک بې پروا او ستائیل شوی دی.

او اهلل فرمايي:
)ۀ  ۀہ  ہ   ہہ  ھ  ھ   ھ( ]سورت تغابن: ۶[

ژباړه: هغوی کفر وکړ او هل فرمانربدارۍ څخه يې رسغړونه وکړه او اهلل پاک 
تری بې پروا شو، اهلل پاک یب پروا او ستائیل شوی ذات دی. 

او خپل ځينې خملوق يې هم د )ِغَنى( په صفت موصوف کړی دی، اهلل پاک فرمايي:
)ىئ  ىئ  ی  ی( ]سورت نساء: 6[

نه  مال  د  ديتيم  نو ځان دې  پروا- وی  -یب  مادلاره  او هغه څوک چې  ژباړه: 
وسايت.

متلكمني دې ته سليب صفتونه وايي چې قران کريم پرې خالق تعاىل او خملوق 
خالق  صفت  کوم  په  چې  نشته  شک  کې  دی  په  او  دي  کړي  موصوف  دواړه 
پروردګار موصوف دی، د هغه کمال او جالل رسه ښائيږي او په کوم صفت چې 

خملوق موصوف شوی دی، د هغوی د فناء، عجز او افتقاررسه الئق اوښائيږي.

   



97

په قراين ايتونوکې د توحيد االسماء والصفات حتقيق او څېړنه

د اووه ګونو صفتونو څيړنه

اوس مهال به په هغې صفتونو عليم رڼا او حبث مباحثه وکړو چې هغوی ورته 
قادر، اعلم، يّح، مريد،  په توګه هغوی وايي: اهلل  بېلګې  معنويه صفتونه وايي، د 

سميع، بصري، او متلكم ذات دی.

په دغې  پاک  ثبوت اهلل  اووګنو صفتونو  په رڼا کې د دیغ  د خمکنۍ څېړنې 
صفتونو توصيفول دي.

د )معنوي حالت( د ثبوت په خاطر متلكمني اړتيا ويين تر څو دغه صفتونه ثابت 
کړي په دی ګومان چې )حالت معنوی( د عدم او وجود ترمنځ ثبويت واسطه ده.

سمه او دروسته خربه داده چې دغه اټلك خالص خرافات او سوچه خياالت 
دی ځکه چې سالم عقل هېڅلكه هم د )يو يش( او نقيض ترمنځ د واسطو پلټنه 

نه کوي.

خالصه خربه ده چې يو یش معدوم وي هغه باللك موجود نه وي او چې يو یش 
موجود وي هغه باللك معدوم نه وي.

د دی داوړو ترمنځ هېڅ راز واسطه نشته اعقالن په دې خربو ډېر ښه پوهيږي.

وړاندې چې مونږ کوم صفتونه ذکر کړل چې اهلل پاک )قادر، اعلم، يّح، مريد، 
سميع، بصري او متلكم( ذات دی.

په قران کريم کې پرې اهلل پاک او د هغه خملوق دواړه موصوف شوي دي، د 
اهلل پاک صفتونه د هغه کمال او جالل رسه الئق دي او د خملوق صفتونه د هغوی 

د حال او افتقار رسه الئق او ښائيږي.

د دې خربې هېڅ رضورت نشته چې مونږ دې د اسمانونو او ځمکو رب نه د 
هغه صفتونه د تشبيه په نوم نيف کړو او نه مونږ اهلل پاک د خملوق رسه مشابه کوو.
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بلکې الزيم او رضور ده چې بايد مونږ په دغې ثابتو صفتونو لكک اقرار وکړو 
او په داسې حالت کې پرې ايمان ولرو چې مونږ اهلل پاک د خملوق رسه د هر راز 

مشابهت نه پاک او مزّنه کړی وي.

دغه فعيل صفتونه چې په قران کريم کې ورباندې اهلل پاک او خملوق بارها 
موصوف شوي دي په ډېر زيات کرثت رسه راغيل دي.

په دې کې هېڅ شک نشته چې په کومو صفتونو اهلل پاک موصوف دی، ټول 
د هغو صفتونو منايف او ضد دي چې خملوق پرې موصوف شوی دی، د خالق او 
خملوق د صفتونو ترمنځ دومره توپري دی لکه د خالق او خملوق د ذات ترمنځ چې 

څومره منافات دی.

 هل دغې فعيل صفتونو څخه يو هم اهلل پاک خپل ځان د )رزق( په صفت 
موصوف کړی دی، اهلل فرمايي:

)چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ( ]سورت ذاريات: 57[

ژباړه: زه هل دوی څخه رزق نه غواړم او نه دا چې ما ته دوی خوراک راکړی 
* په يقني رسه چې اهلل پاک رزق ورکونکې او توانا دی.

اهلل پاک فرمايي:
)ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ        جب( ]سورت سبأ: 39[

ژباړه: تاسو چې څه نفقه کوئ نو اهلل پاک به يې درته عوض درکړی، او هغه 
ډېرښه رزق ورکونکی دی.

او اهلل فرمايي:
)ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژژ  ڑ  ڑ    ک( ]سورت مجعة: 11[

ژباړه: ورته ووايه د اهلل پاک رسه چې څه دي هغه هل نندارو او جتارت نه ډېرښه 
دي او اهلل پاک ډېر ښه رزق ورکونکی دی.

او خپل ځينې خملوق يې هم د )رزق( په صفت موصوف کړی دی.

 اهلل پاک فرمايي:
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)ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       

ۉ( ]سورت نساء: 5[
ژباړه: او بې عقالنو ته خپل هغه مالونه مه ورکوئ چې اهلل پاک پکې ستاسو 
د ګزران سبب ګرځویل دی او په مالونو کې ورته رزق او پوښاک ورکړئ او نېکې 

نرمې خربې وررسه وکړئ.

او فرمايي:
)ۇ   ۇ   ۆ  ۆ( ]سورت بقرة: 233[

ژباړه: او د ماشوم په پالر د دغې ماشوم د مېندو ته رزق ورکونه الزم دي.

او په دې کې هېڅ شک نشته چې هغه فعيل صفت چې اهلل پاک پرې خپل 
ځان موصوف کړی دی د هغه صفت خمالف او ضد دی چې په کوم فعيل صفت 

يې خملوق توصيف شوی دی.

د صفتونو ترمنځ دومره خمالفت او منافات دی لکه د اهلل پاک او د خملوق د 
ذات ترمنځ چې څومره منافات او توپري دی.

په بل فعيل صفت )عمل( موصوف کړی دی، اهلل  پاک خپل ځان   اهلل 
پاک فرمايي:

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ( ]سورت يس: 71[

نه چې ځمونږ  پېدا کړي دي هل هغې څه  نه ويين چې مونږ  ايا دوي  ژباړه: 
السونو جوړ کړي دي چارپايان چې دوی د دغې چارپايانو واکداران او مالاکن 

دي.

او اهلل پاک فرمايي:
)ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ( ]سورت طور: 16[

ژباړه: يقينا چې بدهل درکول کيږي تاسو ته د هغې عمل چې تاسو به کوو.

او په دې کې شک نشته چې هغه فعيل صفت چې اهلل پاک پرې خپل ځان 
د  په کوم فعيل صفت چې  او ضد دی  موصوف کړی دی د هغه صفت خمالف 

خملوق توصيف شوی دی.
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د صفتونو ترمنځ دومره خمالفت او منافات دی لکه د اهلل پاک او د خملوق د 
ذات ترمنځ چې څومره منافات او توپريدی.

 اهلل پاک خپل ځان په دې توصيف کړی دی چې خملوق ته ښودنه کوی 
اهلل پاک فرمايي:

)ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ( ]سورت رمحن: 1 - 4[

بيان يې  او  پېدا کړ  انسان يې  ژباړه: رمحن ذات * چې قران يې ښوویل دی، 
ورته وښود.

او اهلل پاک فرمايي:
)ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ( ]سورت علق: 3 - 5[

ژباړه: ولوهل په داسې حال کې چې ستا رب ډېر زيات کريم دی، هغه رب چې 
په قلم يې ښوونه کړېده، انسان يې په هغه څه وپوهوو چې پرې نه پوهېد.

او بيا يې خپل ځېنې خملوق هم د ښوونې په صفت موصوف کړی دی، اهلل 
پاک فرمايي:

)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ( ]سورت مجعة: 2[

ژباړه: اهلل پاک هغه ذات دی چې په نالوستو کې يې د هغوی هل جنس نه خپل 
استازی راواستوو، د اهلل پاک ايتونه ورته لويل او هل رشک نه يې پاکوی او د قران 

او حکمت ښوونه ورته کوي.

او داوړه يې رسه يو ځای هم مجع کړي دي، اهلل پاک فرمايي:
)ڻ  ۀ  ۀ  ہ( ]سورت مائده: 4[

ژباړه: چې تاسو ښوونه کوئ دیغ زنانو ته د هغه څه چې اهلل پاک تاسو ته 
درښوديل دي.

 اهلل پاک خپل ځان په دې موصوف کړی دی چې هغه خرب ورکوي او 
خملوق يې هم بېرته په دغې صفت موصوف کړی دی.
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اهلل پاک فرمايي:
)ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        

ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک( ]سورت حتريم: 3[
ملسو هيلع هللا ىلص ځينو يب بيانو ته پټ راز ووايو، لكه چې دغه راز  ژباړه: لكه چې پېغمرب 
دغې يب يب بلې يب يب ته ووايو، اهلل پاک دغه خربه خپل پېغمرب ته ښاکره کړه، نو 
پېغمرب  ملسو هيلع هللا ىلص ځينې دغه خربه خپلې رازدارې يب يب ته وکړه او ځينې نوره خربه يې 

ورڅخه پټه کړه، نو يب يب ورته وويل: چې تا ته چا خرب درکړ؟ 

هغه ورته وويل: زه عليم او خربدار ذات خربکړم.

پاک خپل ځان  اهلل  فعيل صفت  په کوم  نشته چې  هېڅ شک  په دې کې  او 
موصوف کړی دی، د هغه صفت خمالف اوضد دی چې په کوم فعيل صفت چې 

يې خملوق توصيف شوی دی.

د صفتونو ترمنځ دومره خمالفت او منافات دی لکه د اهلل پاک او د خملوق د 
ذات ترمنځ چې څومره منافات او توپري دی.

 اهلل پاک خپل ځان په دې موصوف کړی دی چې هغه ورکول کوی، اهلل 
پاک فرمايي:

)ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ( ]سورت بقرة: 269[

ژباړه: اهلل پاک په دين کې پوهه ورکوي چا ته چې يې خوښه یش او چا ته چې 
په دين کې پوهه ورکړل يش نو په يقني رسه ورته  ډېر خري ورکړل شو.

او فرمايي:
)ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]سورت هود: 3[

ژباړه: او اهلل پاک به د هر فضل خاوند ته خپل فضل ورکړي.

پاک  اهلل  دی،  کړی  موصوف  هم  خملوق  خپل  يې  صفت  په  )ورکړې(  د  او 
فرمايي:

)ڻ   ۀ  ۀ  ہ( ]سورت نساء: 4[
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ژباړه: او تاسو ښځو ته د هغوی مهرونه په خوشحالې ورکړئ.

پاک خپل ځان  اهلل  فعيل صفت  کوم  په  نشته چې  هېڅ شک  په دې کې  او 
موصوف کړی دی، د هغه صفت خمالف او ضد دی په کوم فعيل صفت يې چې 

خملوق توصيف شوی دی.

د صفتونو ترمنځ دومره خمالفت او منافات دی لکه د اهلل پاک او د خملوق د 
ذات ترمنځ چې څومره منافات او توپري دی.
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ترې په جامعه صفتونو خبرې ا

اوس مهال به د اهلل پاک په جامعة صفتونو خربې وکړو، لکه: عظمت، علو، 
او....نور هغه صفتونه چې د جامعة  کربياء، ملک، تکرب، جربوت، عزت، قوت 

صفتونو نوم پرې رښتيا کيږي او ددې جاري جمری دي.

او  عظمت،  د)علو،  ځان  خپل  پاک  اهلل  چې  وينو  مونږ  کې  کريم  قران  په 
کربياء( په صفتونو موصوف کړی دی.

اهلل پاک فرمايي:
)ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی( ]سورت بقرة: 255[

ژباړه: او د اسمانونو او ځمکو ساتنه اهلل پاک نه ستومانه کوي او دغه اهلل پاک 
یلع )پورته( او عظيم )لوی( ذات دی.

او هم يې ځان د علو او کرب په صفت موصوف کړی دی، اهلل پاک فرمايي:
)ڃ    ڃ  چ  چ  چ( ]سورت نساء: 34[

ژباړه: بې شکه اهلل پاک یلع )پورته( او لوي ذات دی.

او اهلل پاک فرمايي:
)ژ  ڑ      ڑ  ک    ک( ]سورت رعد: 9[

ژباړه: اهلل پاک په هر پټ او ښاکره باندې پوهه او د لويې واال عيل )پورته( 
ذات دی.

او خپل ځينې خملوق يې هم د عظمت په صفت موصوف کړی دی، اهلل پاک 
فرمايي:

)ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]سورت شعراء: 63[

ژباړه: پس حبر وچاودېد او هره چاودېدلې برخه يې لکه د غر په څېر لويه وه.
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او اهلل پاک فرمايي:
)ڤ  ڦ  ڦ  ڦ( ]سورت ارساء: 40[

ژباړه: بې شکه چې تاسو ډېره غټه خربه کوئ.

او اهلل فرمايي:
)پ   ڀ  ڀ( ]سورت نمل: 23[

ژباړه: او د دغې باچڼې لپاره لوی ختت و.

 او اهلل پاک خپل ځېنې خملوق د )علو( په صفت هم موصوف کړی دی، اهلل 
پاک فرمايي:

)ڍ  ڍ  ڌ( ]سورت مريم: 57[

ژباړه: او مونږ هغه اوچتې مرتبې ته پورته کړی و.

او فرمايي:
)حب  خب  مب  ىب  يب( ]سورت مريم: 50[

ژباړه: او مونږ ورته )ابراهيم ( لويه او پورته د صدق رښتين ژبه ورکړېوه. 

او اهلل پاک خپل ځينې خملوق د )کرب( په صفت هم موصوف کړی دی، اهلل 
پاک فرمايي:

)ۋ  ۅ     ۅ  ۉ( ]سورت هود: 11[

ژباړه: د دغې خلکو لپاره خبشش او لوی اجر دی.

او اهلل پاک فرمايي:
)چ  چ  چ  ڇ  ڇ( ]سورت انبياء: 63[

ژباړه: هغه ورته وويل بلکې دغه اکر يې لوی او غټ بوت کړی دی. 

او په دی کې شک نشته چې په کوم صفت چې اهلل پاک خپل ځان موصوف 
کړی دی، د هغه صفت خمالف او ضد دی چې په کوم صفت خملوق توصيف 

شوی دی.
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د صفتونو ترمنځ دومره خمالفت او منافات دی، لکه د اهلل پاک او د خملوق د 
ذات ترمنځ چې څومره منافات او توپري دی.

 د تېر په څېر اهلل پاک ځان د )َمِلك( په صفت موصوف کړی دی، اهلل 
فرمايي:

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ( ]سورت مجعة: 1[

ژباړه: د اهلل پاک پاکې بيانوي ټول هغه څه چې په اسمانونو او ځمکو کې دي، 
اهلل پاک ټولواک او نهايت پاک، اغبله او حکيم ذات دی. 

او اهلل پاک فرمايي:
)ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( ]سورت قمر: 55[

په  ژباړه: مؤمنان به په رښتين جملس کې د ټولواک او قدرت لرونکي رب 
وړاندې حضور وي.

او خپل ځينې خملوق يې هم د )َمِلك( په صفت موصوف موصوف کړی دی.

 اهلل پاک فرما يې:
)ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ( ]سورت يوسف: 43[

ژباړه: او ټولواک وويل چې ما په خوب کې اووه چاغې غواګانې ويلديل چې 
نورې خوارې غواګانې خوري...

او اهلل پاک فرمايي:
)ہ  ھ  ھ      ھ( ]سورت يوسف: 50[

ژباړه: او ټولواک وويل چې دغه يوسف  ما ته راولئ.

او فرمايي:
)ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ( ]سورت کهف: 79[

ژباړه: او د دوی نه اخوا يو ټولواک و چې روغه بېړۍ به يې په زور او زيايت 
رسه اخستله.
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او فرمايي:
)ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ( ]سورت ال عمران: 26[

ژباړه: ای اهلل! ته ورکوې ټولوايک چا ته چې دې خوښه يش او اخلې ټولوايک هل 
چا نه چې ستا خوښه يش.

او په دی کې هېڅ شک نشته چې په کوم صفت اهلل پاک خپل ځان موصوف 
کړی دی، د هغه صفت خمالف او ضد دی په کوم صفت چې خملوق توصيف 

شوی دی.

د صفتونو ترمنځ دومره خمالفت او منافات دی لکه د اهلل پاک او د خملوق د 
ذات ترمنځ چې څومره منافات او توپري دی.
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هغه صفتونه چې متلکمينو پکې اختالف کړی دی

اوس به د اهلل پاک په هغې صفتونو حبث او څېړنه وکړو چې متلكمينو په کې 
او که صفات  فعيل صفتونه دي  فيه(  دغه )خمتلف  ايا  اختالف کړی دی چې 

معىن دي؟ 

سمه دروسته خربه دا ده چې دغه صفات معىن دی، ځکه چې دغه صفتونه د 
اهلل پاک د ذات پورې قائم دي لکه: رمحت، رأفت، حلم.

او  )رأفت(  په  ځان  خپل  پاک  اهلل  چې  وينو  کې  کريم  قران  په  مونږ   
)رمحت( موصوف کړی دی، اهلل پاک فرمايي:

)ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]سورت حنل: 7[

ژباړه: بې شکه ستاسو رب  ډېر مهربان او د رحم واال دی.

او خپل خملوق يې هم په دغې دواړو صفتونو موصوف کړی دی، اهلل پاک د 
نیب کريم ملسو هيلع هللا ىلص په هلكه فرمايي:

)ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ    ۆ  ۆ( ]سورت توبة: 128[

ژباړه: په حتقيق رسه تاسو ته ستاسو هل جنس نه رسول رایلغ دی، په هغه باندې 
هغه خربه ډېره درنه وي چې تاسو پرې تکليف کيږئ او ستاسو په هدايت مندنې 

ډېر زيات حريص دی او خاص په مؤمنانو ډېر زيات مهربان او رحم واال دی.

م( موصوف 
ْ
 د تېر په څېر اهلل پاک خپل ځان په قران کريم کې په )ِحل

کړی دی، اهلل پاک فرمايي:
)چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ     ڍ( ]سورت حج: 59[

ژباړه: اهلل پاک به دوی خاخما داسې ځای ته داخل کړي چې د دوی به خوښ 
وي، يقينا چې اهلل پاک  ډېر پوهه او حلم واال دی.
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او اهلل پاک فرمايي:
)گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں( ]سورت بقرة: 235[

ژباړه: په دې پوهه شئ چې اهلل پاک په هغه څه پوهيږي چې ستاسو په نفسونو 
کې دي پس هل هغه ويريږئ او پوهه شئ چې اهلل پاک پوهه او د حلم واال ذات دی.

او اهلل پاک فرمايي:
)ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ( ]سورت بقرة: 263[

ژباړه: ښه خربه او خبشش هل هغه خريات نه بهرت دی چې وروسته ترې ازارول 
وي او اهلل پاک بې پروا او حليم ذات دی.

او خپل ځينې خملوق يې هم په دې صفت موصوف کړی دی، اهلل پاک فرمايي:
)ۈئ  ېئ    ېئ( ]سورت صافات: 101[

ژباړه: بې شکه مونږ ورته زېری ورکړ په صربناک هلک باندې.

او فرمايي:
)ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک( ]سورت توبة: 114[

ژباړه: لكه چې ابراهيم  ته معلومات وشول چې پالر يې د اهلل دښمن دی نو 
ترې بې زاره شو، بې شکه ابراهيم  ډېر په زړه نرم او صربناک و.

صفت  په  )مغفرت(  د  کې  کريم  قران  په  ځان  پاک  اهلل  شان  همدغه   
موصوف کړی دی.

 اهلل پاک فرمايي:
)ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ( ]سورت بقرة: 173[

ژباړه: او که څوک ډېر جمبوره شو نو )د مردارې په خوړلو( پرې ګناه نشته او 
بې شکه اهلل پاک بښونکی او رحم واال دی.

او فرمايي:
)ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    

ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ( ]سورت بقرة: 284[
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ژباړه: د اسمانونو او ځمکې ټول شيان د اهلل ملکيت دی تاسو که په خپلو نفسونو 
کې څه پټ ساتئ او که راښاکره کوئ يې خو اهلل به دررسه پرې حساب کوي، اهلل 
پاک بښنه کوي چا ته چې يې خوښه يش او عذاب ورکوی چا ته چې يې خوښه يش.

او خپل ځينې خملوق يې هم د )مغفرت( په صفت موصوف کړی دی.

اهلل پاک فرمايي:
)ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ( ]سورت شوری: 43[

ژباړه: هغه څوک چې زغم او خبشش وکړي نو بې شکه چې زغم او بښنه کول 
هل غوره اکرونو څخه دي.

او اهلل پاک فرمايي:
)ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ( ]بقرة بقرة: 263[

ژباړه: نېکه خربه او خبشش کول هل هغه خريات نه غوره دي چې زباتل پکې 
وي او اهلل پاک بې حمتاجه او صربناک ذات دی.

او فرمايي:
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ( 

]سورت جاثية: 14[

ژباړه: هغو خلکو ته چې ايمان يې راوړی دی ورته ووايه چې هغه چا ته د 
خپل ازار خبشش وکړي چې د اهلل د حوادثو امېد نه لري، د دې لپاره چې هر چاته 

د هغه عمل بدهل ورکړي چې دوی يې کسب کوي.

او په دې کې شک نشته چې په کوم صفت اهلل پاک ځان موصوف کړی دی، 
د هغه صفت خمالف او ضد دی چې خملوق يې پرې توصيف شوی دی، د صفتونو 
ترمنځ دومره خمالفت او منافات دی لکه د اهلل پاک او د خملوق د ذات ترمنځ چې 

څومره توپري دی.

او دا هېڅ مناسب نه دي چې د خملوق رسه د تشبيه د تېښتې هل وجې دې ترې 
ټول ثابت صفتونه نيف کړی يش.
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بهر حال د هېڅ انسان لپاره دا نه دي جائز چې د اهلل پاک ځان هل ثابت کړي 
صفتونو کې دومره تشدد وکړی چې د اهلل پاک په وړاندې د دې هجوم راوړي 
په کوم  پاک  اهلل  په دې دعوه چې  باالخره دغه وصف ورڅخه نيف کړي،  چې 
صفت د خپل ځان مدحه کړې ده د هغه د شان رسه نه ښائيږي، زه تری دغه 

صفت نيف کوم او پر ځای ورته داسې صفت ثابتوم چې وررسه وښائيږي.

دا هسې يلونتوب او هوس دی، دا د هغه چا تګالره ده چې اهلل پاک ترې عقيل 
بصريت اخسیت وي. 
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د استواء مسئله

د مزيد وضاحت لپاره کوالی شو داسې مثال بيان کړو چې د اسماؤ او صفتونو 
قضيه پرې په ډېره ښه توګه واضحه یش، يو مثال د ټولو اسماؤ او صفتونو د ايتونو 
لپاره مثال کېدای يش ځکه چې د صفتونو ترمنځ هېڅ فرق او توپري نشته هل دې 
کبله چې موصوف پرې يو دی، دغه موصوف ذات د خملوقاتو رسه د مشابهت هېڅ 

راز رابطه او تعلق نه لري.
د اهلل پاک د )استواء( صفت چې د خلکو ترمنځ پرې د تاو ترخيوايل ميدان 
ګرم دی تر دې چې زياتو خلکو د اهلل پاک هل )استواء( صفت د فلسيف او منطق 
د  لږ څه وروسته  ورته  به هم  مونږ  َّو نيف کړی دى،  أدل او جديل  په اصطالحاتو 

بطالن ګوته ونيسو او په قناعت خبش ديللونو به ورهل ناسمواىل ښاکره کړوو.
دا حبث او څېړنه د هغه چا پورې خاص ده چې منطق او فلسفه يې لوستلې 
وي تر څو دا نقطه واضحه یش چې هغوی په باطل باندې په کوم انداز ديلل نيویل 
دی؟ حق يې پرې څنګه باطل کړی دی؟ او باطل يې پرې څنګه حق کړی دی؟

په زرګونه خلک چې د اسالم دعوه کوی د منطق په اصطالحاتو يې هل اهلل پاک 
څخه د استواء صفت نيف کړی دی.

په اصل کې دغه منطقيان د استواء د صفت نيف لپاره لومړی استثنایئ قياس 
ترکيب کړي او دغه قياس هل لزويم متصلې رشيط قضيې نه جوړوي، بيا په هغې 
کې د تايل -وروستين- نقيض مستثىن کړي چې په باطل ګمان يې د مقدم -خمکين- 
نقيض نتيجه په الس رايش، په دې اساس چې د الزم نيف د دې تقایض کوي چې 

ملزوم دې هم نيف یش.
لکه د مثال په ډول هغوی وايي: )لو اکن اهلل مستويا یلع العرش لاکن مشابها للحوادث( 
که چرته اهلل پاک په عرش مستوي و نو د خملوق رسه به يې مشابهت رایلغ وای، نو هغه د 

خملوق رسه مشابه نه دی، نتيجه دا شوه چې اهلل پاک په عرش مستوي نه دی.
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او دا نتيجه د قران کريم درصيح نص رسه هم خمالفه ده او خپله هم باطله ده.
تاسو ټول په دې ډېر ښه پوهيږئ چې استواء د اهلل پاک داسې صفت دی چې 
د اهلل پاك د مدحې په مقام کې ذکرکېږي او استواء د هغه د کمال او جالل صفت 

دی په ثبوت يې هېڅ نقص نه الزميږي.
او د دې صفت د کمايلت او جاليلت قرينه داده چې: 

اهلل پاک په قران کريم کې په هغه ځای کې د استواء صفت ذکر کوي چې 
په کې ټول عقلونه د اهلل پاک کمال او جالل ته حريان دريان پاتې کيږي چې په 

الندې ايتونو کې نمونه ډېره ښه روښانه کيږي.
 د مصحف په ترتيب لومړی سورت چې اهلل پاک ورپکې خپل ځان د 

استواء په صفت موصوف کړی دی سورت اعراف دی، اهلل پاک فرمايي:
)ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ( ]سورت أعراف: 54[

ژباړه: يقينا چې ستاسو رب هغه اهلل دی چې په شپږو ورځو کې يې اسمانونه 
او ځمکې پيدا کړي دي، بيا يې په عرش استواء وکړه، د شپې تورتيم د ورځې 
روښنايې پټوي په ډېر تلوار او تزيۍ رسه دواړه يو بل راګريوي او اهلل پيدا کړی 
دی نمر، سپوږمۍ او ستوري حال دا چې د اهلل پاک حکم ته تابع کړی شوي دي، 
خربدار ووسئ اهلل پاک لره پېدا کول او امر دی او اهلل پاک چې د خملوقاتو رب دی 

د ډېر برکت واال دی.
دغه  او جالل  کمال  د  نه  پاک  اهلل  د  مهال څوک کوالی يش چې  اوس  ايا 

صفت نيف کړی؟؟؟
 دوهم ځای په سورت يونس کې دی اهلل پاک فرمايي:

)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌڌ  

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  کگ  گ    گگ  ڳ  
ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   

ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ    ڭ  ڭ        ڭڭ  
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     
ۉې  ې  ې  ې  ى  ى   ائائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ( ]سورت يونس: 3 - 5[

او  اسمانونه  پيدا کړي دي  پاک دی چې  يقينا چې ستاسو رب هغه اهلل  ژباړه: 
ځمکې په شپږو ورځو کې، بيا يې په عرش استواء وکړه، د ټولو اکرونو تدبري کوي د 
هغه هل اجازې پرته هېڅ سفاريش نشته، دغه اهلل پاک ستاسو رب دی تاسو د دغه ذات 
عبادت وکړئ ايا تاسو څه نصيحت نه اخیل؟ * اهلل پاک ته ستاسو د ټولو بېرته ورتګ 
دی او دغه د اهلل پاک حقه وعده ده، اهلل پاک لومړي پيدا کول کوي او بېرته يې بيا 
ااعده کوي تر څو هغه کسانو ته په انصاف رسه نيکه بدهل ورکړي چې ښايسته نيک 
عملونه يې کړي دي او ايمان يې راوړی وي اوکوم کسان چې اکفر دي د هغوی لپاره 
د ايشېدلو اوبو څښل زسا ده، او ورهل دردناک عذاب دی، د دی په سبب چې کفر به 
يې کوو * اهلل پاک هغه ذات دی چې نمر يې رڼا او سپوږیم يې نور ګرځولې ده او د 
هر يو لپاره يې مزنلونه مقرر کړي دي په دې خاطر چې تاسو پرې د لكونو او مياشتو 
ورځو حساب معلوم کړئ، اهلل پاک دغه خملوقات د حق لپاره پېدا کړي دي، د خپل 

قدرت ايتونه په تفصيل رسه بيانوي د هغه خلکو لپاره چې پوهيږي.

ايا اوس مهال څوک دا کوالی يش چې د اهلل پاک نه د کمال او جالل دغه 
صفت نيف کړي؟؟

 دريم ځای په سورت رعد کې دی، اهلل پاک فرمايي:
)ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           

ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ( ]سورت رعد: 2[
ژباړه: اهلل پاک هغه ذات دی چې اسمانونه يې هل ستنو پرته پيدا کړي دي چې 
تاسو يې وينئ او بيا يې په عرش باندې استواء وکړه او سپوږیم او نمر يې تابع کړ، 
هر يو د خپلې نېټې پورې جريان کوي، اهلل پاک د اکرونو تدبريکوي، په تفصيل 

رسه ايتونه بيانوي، شايد تاسو هم د رب په مالقات يقني وکړئ.

دغه  او جالل  کمال  د  نه  پاک  اهلل  د  مهال څوک کوالی يش چې  اوس  ايا 
صفت نيف کړی؟؟

څلورم ځای په سورت طه کې دی، اهلل پاک فرمايي:
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)ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ      ڇڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ڎ  ڎڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ( ]سورت طه: 1 - 5[
ژباړه: طه * مونږ په تا باندې قران نازل کړی دی چې خپل ځان په مشقت کې 
وانه اچوی * دا قران کريم د هغه چا لپاره پند او نصيحت دی چې د اهلل پاک نه 
ويريږي * او دا قران کريم د هغه چا هل خوا نازل شوی دی چې لوړ لوړ اسمانونه او 

ځمکې يې پيدا کړي دي * او دا چې رمحن ذات په عرش باندې استواء کړې ده.
دغه  او جالل  کمال  د  نه  پاک  اهلل  د  مهال څوک کوالی يش چې  اوس  ايا 

صفت نيف کړی؟؟
 پنځم ځای په سورت فرقان کې دی، اهلل پاک فرمايي:

)ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  
ڌ  ڌ   ڎ( ]سورت فرقان: 58 - 59[

ژباړه: او ته په هغه ژوندي ذات تولک وکړه چې نه مړ کيږي او د ستاينې رسه 
د خپل رب پايک بيانوه او اهلل پاک د خپلو بندګانو په ګناهونو خربدار او اکیف دی * 
هغه اهلل چې اسمانونه او ځمکې او چې څه يې په منځ کې دي په شپږو ورځو کې 
پېدا کړي دي، بيا يې په عرش استواء وکړه، دغه رمحن ذات دی د دغې )خلق، يا 

استواء، يا د رمحن ذات( په باره کې هل خربدار اعلم نه تپوس وکړه.
دغه  او جالل  کمال  د  نه  پاک  اهلل  د  مهال څوک کوالی يش چې  اوس  ايا 

صفت نيف کړی؟؟
 شپږم ځای په سورت سجده کې دی، اهلل پاک فرمايي:

)ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     
گ  گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( ]سورت سجد: 4 - 5[

ژباړه: اهلل پاک هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکې او څه چې يې په منځ 
کې دي په شپږو ورځوکې پيدا کړي دي، بيا يې په عرش باندې استواء وکړه، هل 
اهلل پاک څخه پرته ستاسو لپاره نور څوک کوم سفاريش او دوست نه شته دی، ايا 
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تاسو پند نه اخلئ؟ هغه هل بره نه د ځمکې ټول اکرونه اجناموي، دغه ټول اکرونه 
بېرته هغه ته د زر اکهل په اندازه ورځ کې چې تاسو يې په دنيا کې شمارئ خيژي. 
دغه  او جالل  کمال  د  نه  پاک  اهلل  د  مهال څوک کوالی يش چې  اوس  ايا 

صفت نيف کړی؟؟
اووم ځای په سورت حديد کې دی، اهلل پاک فرمايي:

)ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  یی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  
ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ( ]سورت حديد: 3 - 4[

ژباړه: دغه اهلل پاک اول دی او اخر دی او دغه اهلل پاک ظاهر او باطن دی او 
په هر يش پوهه او دانا دی * اهلل پاک هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکې يې په 
شپږو ورځو کې پيدا کړي دي او بيا يې په عرش باندې استواء وکړه، هغه پوهيږي 
په هغه څه چې په ځمکه کې ننوځی او هغه څه چې تری راوځي او هغه څه چې 
هل اسمان څخه راښکته کيږي او هغه چې اسمان ته خيژي او تاسو چې چرته 

ياست نو اهلل پاک دررسه دی او تاسو چې څه کوئ اهلل پاک يې يلدونکی دی.
نقص  د  استواء  چې  دي  والړ  لكک  ګومان  دې  په  جاهالن  منطيق  دغه  نو 
صفت دی او د خپل جهل هل خمې د اسمانونو او ځمکې په رب د دې هجوم راوړي 
چې اهلل پاک خپل ځان د نقص په صفت موصوف کړی دی او خپل جهل دومره 
حق او حقانيت بويل چې د اهلل پاک د دغې صفت د نيف کولو لپاره پرې سببونه 

لټوي چې يا خو يې تاويل وکړي او يا يې هل منځه يويس نيف يې کړي.
د استواء دغه صفت چې اهلل پاک ورباندې د خپل ځان مدحه کړې ده او 
ځان هل يې ثابت کړی دی او د خپل کمال او جالل صفت ګرځویل دی، د کمايلت 
او جاليلت نه ډکو صفتونو رسه يې يو ځای ذکر کړی دی چې عقل ترې حريان 
دريان پاتې کيږي، ايا په رښتيا هم د دې الئق دی چې ورڅخه نيف کړی يش؟؟!!

خالصه دا شوه چې د اهلل پاک نه د هغه صفتونه په تاويالتو رسه نيف کول د 
متأّول انسان په جهل سرته او لويه نښه ده.
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د تاويل فتنه

هل تېرې څېړنې وروسته بايد تاسو د تاويل په اړه هم بېدار ووسئ، د دې امت 
زياتره خلک په دې فتنه اخته دي او د دې فتنې هل کبله بې الرې شوي دي.

د تاويل اطالق په اصطالح کې په درېو معناګانو کېدای يش:

 په هغه څه يې هم اطالق دروست دی چې په دوهم حالت کې ورته د 
يو يش حقيقت اوړي او په قران کريم د تاويل معىن هم دا ده، اهلل پاک فرمايي:

)ىت  يت  جث  مث( ]سورت نساء: 59[

ژباړه: دغه اهلل پاک او رسول ته رجوع کول د اعقبت هل جهته ډېر ښه اکر دی.

او اهلل پاک فرمايي: 
)ائ  ائ  ەئ( ]سورت يونس: 39[

ژباړه: او نه و رایلغ دوی ته معىن او حقيقت د قران کريم.

او اهلل پاک فرمايي:
)ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( ]سورت أعراف: 53[

ژباړه: په هغه ورځ چې د دې اعقبت رایش، نو هغه کسان به ووايي چې په دنيا 
کې يې دغه کتاب هېر کړی و.

نو دتله د تاويل معىن دا ده چې حقيقت د امر به دوهم حالت ته واوړي.

 د تاويل اطالق په تفسري هم کېدای يش او دا هم مشهور او معررف قول 
 َکَذا( 

َ
ِويِْل قَْوهِلِ َتَعاىل

ْ
دی، لکه ابن جريرطربي چې د ايت په هلكه وايي: )الَقْوُل يِفْ تَأ

يعنې تفسري يې دا دی.

 د اصويلنو په اصطالح کې تاويل دې ته ويالی يش چې د ديلل هل امله 
د لفظ ظاهر او متبادره معىن بلې معىن ته واړول یش.
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هېره دې نوي چې لفظ هل خپلې ظاهرې متبادرې معىن نه بلې معىن ته اړول 
د اصويلنو په نېز درې حاتلونه لري: 

أ -: لفظ هل خپلې ظاهرې او متبادرې معىن نه بلې داسې معىن ته اړول چې د 
قران کر يم او نبوي حديث نص پرې صحيح داللت کوي.

د تاويل دا نوعه صحيح او سمه ده، قابل اعتبار او مقبوهل ده، د علماوو په نېز 
پکې هېڅ اختالف نشته، مثال يې دا دی لکه نيب ملسو هيلع هللا ىلص فرمايي:

 »اْلَجاُر أََحقُّ ِبَصْقِبِه«.)1(
د حديث ظاهر نه د ګاونډي لپاره شفعه ثابتيږي خو په رشيک مقاسم باندې د 
حديث محل کول په حمتمل مرجوح باندې د لفظ محل دی، چې نه خو يې ظاهري 

معىن ده او نه ذهن ته متبادره ده.

مګر دومره خربه ده چې د جابر  صحيح حديث دی چې:
ُرُق َفاَل ُشْفَعَة«  »َفِاَذا ُضِرَبِت اْلُحُدْوُد َوُصِرَفِت الطُّ

ژباړه: چې لكه پولې وټالك يش او الرې بېلې يش نو شفعه نشته.

د  چې  نه  ګاونډي  هغه  د  مراد  چې  کوي  داللت  ښاکره  دې  په  حديث  دا   
نزدېکت په سبب ډېر حقدار وی هغه دی چې رشيکوال مقاسم وي.

نو د تاويل دا ډول چې لفظ د خپلې ظاهرې او ذهن ته متبادرې معىن نه د 
کتا ب او سنت د څرګند ديلل د شتون هل کبله بلې معىن ته واړول یش رجوع هم 
ورته واجب ده او دې ته تاويل صحيح او تاويل قريب هم ويل کيږي، خو دا هله 

چې نص ورباندې سم دم داللت وکړي.

ب -: د تاويل دوهم حالت دا دی چې لفظ هل خپلې ظاهرې او ذهن ته متبادرې 
معىن نه بلې داسې معىن ته واړول يش چې جمتهد ورباندې د صواب عقيده سايت 

خو ویل په نفس االمر کې ديلل نه يش جوړېدای. 

د اصويلنو په اصطالح کې دې ته تاويل بعيد او تاويل فاسد ويل کيږي، او 
حديث خباری په: )4 / 437( او ابوداود په: )3516( رقم روايت کړی دی.  )1(

او د حديث معىن دا ده: ګاونډي ډېر زيات حقدار دى په سبب د نزديکت.
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ځينې علماء د دې تاويل مثال د امام ابوحنيفه  دا تاويل ذکرکوي چې د )اْمَرأٌَة( 
په اړه يې په دی حديث کې چې

ٍة نََکَحْت بَِغرْيِ ِاْذِن َويِلَِّها فَِناَکُحَها بَاِطٌل«.)1(
َ
َما اْمرأ يُّ

َ
 »أ

هغه دتله لفظ د )اْمَرأٌَة( نه د ماکتبې معىن اخسیت ده هغوی وايي: دحديث 
محل په ماکتبې باندې دې ته تاويل بعيد وايي ځکه چې د لفظ نه خپله ظاهره او 

متبادره معىن واړول شوه.

( د عموم صيغه ده او د عموم صيغې تاکېد بريته په  َما( کې)أَيُّ ځکه په )أَيُّ
)ما( زائده رسه شوی دی.

نو محل د لفظ په نادر صورت -چې ماکتبه ده- هغه يقيىن ديلل ورباندې نشته 
چې رجوع ورته واجبوي.

ج -: اما بغري هل کوم ديلل نه لفظ په غري ظاهرې معىن محل کول دې ته باللك 
په اصطالح کې تاويل نه ويل کيږي، بلکې دې ته د اهلل تعاىل په کتاب او د نيب 
ملسو هيلع هللا ىلص په سنتو لوبې کول ويل کېږي او تاويل د دې نوعې څخه اغبله د روافضو د 

دې ايتونه تفسري دی چې
)ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ( ]سورت بقرة: ۶۷[

ترمجه:لكه چې مویس  خپل قوم ته وويل چې اهلل پاک درته امرکوي چې 
غوا حالهل )ذحبه( کړئ.

هغوی وايي: د غوا نه مراد اعئشه  ده. -نعوذ باهلل-

د دې تاويل هل مجلې څخه دا هم دي چې د توحيد االسماء والصفات باندې 
ټول داللت کونکي قراين ايتونه هل خپلې ظاهرې او ذهن ته متبادرې معىن نه 
نورو داسې معناګانو ته واړول يش چې اهلل پاک ورباندې هېڅ ديلل او برهان نه 

وي نازل کړی.

د روافضو په څېر دوی هم د استوی معىن په استویل باندې کوی او دا هېڅلكه 
ارواء الغليل: )6 / 283(  )1(
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د تاويل په صحيحو اقسامو کې نه يش داخليدای، ځکه چې يو خو د استویل په 
صحت هېڅ رشيع ديلل نشته چې دغه معىن دې ترې مراد وي، او هل بلې خوا 

اصويلني هم دغیس تاويل په هلو لعب نوموي.

په دغسې نازيبا الفاظو باندې د قران کريم تفسري کول د اهلل پاک په کتاب 
لوبې کول دي، نو هل دې کبله د تاويل دا نوعه په اساليم قاموس کې هېڅ جواز 

نه لري.

 او دا د سلفو صاحلينو مسلَّمه قاعده ده چې د اهلل پاک هل کتاب او د نیب ملسو هيلع هللا ىلص 
هل سنتو څخه يو لفظ هل خپلې ظاهرې معىن نه بلې داسې معىن ته اړول چې هېڅ 

ديلل يې صحت نه اجيابوي روا نه بلکې ناروا او حرام دي.
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په تاويل عقيده لرل
د تعطيل سرت المل دی

پرې  ښه  کوم  نصيحت  ډک  څخه  پېرزو  او  شفقت  هل  درته  دا  ورنو!  ګرانو 
ځانونه پوهه کړئ چې: 

د عقيدې اړوند ټول پيچېده او کړکېچن رشونه هل داسې مسئلې څخه راوالړ 
شوي دي چې هم زړه ګنده کوي او هم يې د تشبيه په چټلۍ لړي.

هغه زړه چې د تشبيه په چټلۍ لړل شوی وي او د اهلل پاک د کمال او جالل 
ډکو صفتونو څخه يو صفت واوري، لکه د شپې په اخره حصه کې د دنيا اسمان 
ته راښکته کېدل، په عرش باندې استواء يا د قيامت په ورځ حساب کتاب ته د 

هغه راتګ لکه څنګه چې د هغه د شان رسه الئق دی او داسې نور.... 

نو زړه خو يې هل خمکې نه د تشبيه په ګنده ګۍ لړل شوی وي نه خو د اهلل 
پاک قدر او حق عزت پېژندىل وي او نه يې د اهلل پاک حق تعظيم کړی وي نو بال 
فاصله يې په ذهنې حميط کې د ناوړې مفکورې اثرات خواره يش چې د اهلل پاک 
صفتونه خو د خملوق د صفتونو په څېر دی او دا صفت خو هو بهو د خملوق رسه 
مشابه دی، نو زړه خو يې هل خمکىن نه تيار په تشبيه چټل وي، د تشبيه شومتوب 
او شئآمت په دغه انسان باعث يش نو د اهلل پاک نه صفت نيف کړي په دې دعوه 

چې د دغه صفت په ثبوت د خملوق رسه مشابهت الزميږي. 

ل یش، نو ابتداًء او انتهاًء په اهلل پاک تهاجيم بريدونه کوي. نو اول مشبِّه یش بيا معطِّ

دا يې بيا عقيده جوړه یش او د خملوق رسه د مشابهت هل وېرې د اهلل پاک نه 
ټول صفتونه نيف کړي په دی دعوه چې دا د اهلل پاک رسه مناسب نه دي.

په  يې  علمو  اهل  ټولو  او  ده  قاعده  اصويل  يوه  چې  وپوهيږئ  ښه  هم  دې  په 
صحت اتفاق کړی دی چې: 
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د نیب ملسو هيلع هللا ىلص په حق کې هېڅ جائز نه دي چې د حاجت په مهال هل بيان څخه 
تاخري وکړي او په ځانګړي توګه په عقايدو کې.

فرضا که د دغې قراین ايتونو چې په توحيد االسماء والصفات مشتمل دي په 
هلكه يې مونږ هم د دغې باطلو عقيدو واګې په السونو کې لكکې ونيسو او د 
خپلو ځانونو لپاره يې تګالره اختيار کړو نو بيا خو نیب ملسو هيلع هللا ىلص هم د استواء معىن په 

استيالء نه ده کړې او نه د دې ډول تاويل په کوم اثر کې يلدل کيږي.
او که رشیع تاويل څخه دا ډول تاويل مراد وي نو نیب ملسو هيلع هللا ىلص به يې هم بيان ته 

ډېر زيات رسعت او جليت کړې وه.
ځکه وړاندې مو وويل چې د هغه په حق کې دا هېڅ جواز نه لري چې د بيان 

په وخت کې تاخري وکړي. 
پايله په دې تمامه شوه چې په مسلمان مؤمن دا واجب دي چې د اهلل پاک په 
هلكه داسې پاکه صافه ښايسته عقيده اختيار کړي چې يو خو په کې د شکونو 
شبهاتو هېڅ اثر نه يلدل کيږي او بل داسې عقيده وې چې ټول شکونه او شبهات 

په ښه قناعت خبش ډول ځوابوي.
دغه پاکه سپېڅلې عقيده دا ده چې: 

که هر لكه پاک سپني مؤمن مسلمان داسې صفت واوري چې يا خو پرې اهلل 
پاک خپله خپل ځان موصوف کړی وی او يا پرې رسول کريم ملسو هيلع هللا ىلص هغه موصوف 
کړی وی، د شک شبهاتو پر ځای بايد ورته خپله سينه هل عظمت نه ډکه کړي او 
په قطع او جزم رسه ووايي چې دغه ثابت صفت د کمال او جالل انتهايي درجې 
ته رسېدىل دی، د رشف او علو نه ډک دی، دغه عقيده د خالق او خملوق ترمنځ د 

مشابهت ټولې اړيکې هل ما بينه وړي او جرړې يې هل بيخه پرې کوي.
د دغې عقيدې پايله دا یش چې دغسې زړه د هميشه لپاره د اهلل پاک هل تعظيم 
نه ډک او په تزنيه يې لكک معتقد وي، د تشبيه هل ګندګۍ نه سالم او بچ پاتې يش. 
د زړه خاوره يې د دې قابل یش چې د ايمان ختم پرې وکرل یش او هغه صفتونه 
چې يا خو پرې اهلل پاک خپله خپل ځان موصوف کړی وي او يا پرې رسول کريم 

ملسو هيلع هللا ىلص ستايیل وي د دې مبارک ايت په پريوۍ کې ثابته وي چې:
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)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]سورت شوری: 11[

لوی رش او فساد هغه دی چې څوک د اهلل پاک بړايي ونه کړي او د صفتونو 
د ثبوت په مهال يې زړه کې دا ګرځي راګرځي چې د هغه صفتونه د خملوق د 

صفتونو په څېر او مشابه دي.

په تورتمونو کې د دې ښاکر يش چې په خپلې  دغه مسکني د دې عقيدې 
درواغجنې او خائنې دعوې رسه د خالق پروردګار څخه ټول صفتونه نيف کړي.

دې خربې ته بايد غونډ حمصلني او ټول زده کونکي بېدار وويس.

په ټولو صفتونوکې وينا له يو باب څخه ده 
په دې ښه وپوهيږئ چې ټول صفتونه هل يو باب څخه دي، صفتونه رسه خپپل منځ 
کې هېڅ توپري نه لري په دې معىن چې موصوف ورباندې يو دی او دغه موصوف د 

اهلل پاک هغه ذات د ی چې د خملوق رسه د مشابهت هېڅ راز عالقه نه لري.

مونږ هغوی ته وايو: تاسو چې څنګه اهلل پاک لره د هغه د شان رسه الئق سمع 
او برص ثابتوئ چې د خملوق رسه هېڅ راز مشابهت نه لري نو الزمه خو دا ده چې 
بعينه دغه طريقه د اهلل پاک په نورو اسمونو او صفتونو کې لکه نزول، استواء، 
جمئ... او په نورو هغه صفتونو کې چې د کمال او جالل نه  ډک دي او هغه پرې د 
ځان ثناء ويلې ده هم جاري کړئ. تاسو بايد په دې وپوهيږئ چې اهلل پاک خپل 
ځان په داسې صفتونو نه موصوفوي چې يا ترې نقص يا حمذور او يا هم ترې حمال 
الزميږي، صحيح عقل دغه ټول مستحيل ګڼي، ځکه چې اهلل پاک ځان په داسې 
صفت نه موصوفوی چې د علو، رشف، کمال او جالل په انتهاء کې نه وي چې 
انتهاء خپپله د خالق او خملوق ترمنځ د مشابهت ټولې عالقې او رامنځ ته  دغه 

شوي وهمونو ته د دې ايت په رڼا کې د پای ټیک ږدي
)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]سورت شوری: 11[

په صفتونو کې قول بعينه په ذات کې قول دی
تاسو بايد په دې هم پوهه شئ چې په صفتونو او ذات کې وينا کول هل يو باب 

څخه دي، لکه مونږ چې څنګه د اهلل پاک ذات داسې ثابتوو چې: 
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اهلل پاک شته دی، زمونږ پرې اکمل، پوره او بشپړ ايمان دی، خو د هغه کيفيت 
په هلكه هل تفصيل څخه ډډه کوو.

هغه  چې  ثابتوو،  هم  صفتونه  لپاره  ذات  مقدس  دغې  د  مونږ  شان  همدغه 
موجود دي زمونږ پرې ايمان دی د صفتونو دکيفيت اړوند هېڅ تفصيل نه ورکوو.

ايا د صفتونو ايتونه د متشابهاتو له جملې څخه دي؟
د  باندې  ايتونو  په  د صفتونو  زياتره خلک  پوهه شئ چې  دې  په  بايده  تاسو 

متشابه نوم ږدي، خو دغه نومونه هل يوې خوا سمه دمه او هل بلې خوا ناسمه ده.

امام مالک بن انس  يې په اړه وايي: 

استواء جمهوهل نه ده، کيفيت يې غري معقول دی، پوښتىن کول ترې بدعت دی 
او ايمان لرل پرې واجب دي)1(.

همدغه وينا بايد په نزول کې هم وويل یش چې: 

نزول معلوم دی، کيفيت يې غري معقول دی، پوښتىن کول ترې بدعت دی او 
ايمان لرل پرې واجب دي.

همدارنګه نور صفتونه بيا نور صفتونه تر څو دا وينا ټولو صفتونو ته تعميم یش. 

ځکه چې ټول عربان د دغه صفتونو معناګانې پيژين او هغه صفتونه چې اهلل 
او د خملوق رسه د  لوړ،  پاک ورباندې ځان موصوف کړی دی ډېر زيات اکمل، 

مشابهت نه لري دي.

لکه څنګه چې د اهلل پاک لپاره ذات شته او د خملوق هم ذات لري، چونکه د 
خالق ذات ډېر زيات اکمل او مزنَّه دی د دېنه چې د خملوق د ذواتو رسه دی مشابه يش.

د استواء غري جمهويلت په دې ښاکره ديلل دی چې استواء غريمتشابه ده، ځکه چې د عربو په ژبه کې د استواء   )1(
معىن معروفه ده چې ارتفاع ده.

او دا خربه چې )کيفيت يې غري معقول دی( په دې ښاکره ديلل دی چې د برش ادراک ترينه اعجز دی او په څه 
يش چې اهلل خپل علم احاطه کړی وي په متشابه نومول کيږي.

په دې بناء چې وقف په دې قول )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( باندې ويش، نو په نسبت رسه صفت ته غريمتشابه 
وي او په نسبت رسه د اتصاف کيفيت ته متشابه دی، ځکه چې متشابه دې ته ويالی يش چې اهلل پاک د خپل 

علم پورې خمتص کړی وي.
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تشبيه  د  پاک  اهلل  د  د خملوق رسه  بهرحال: رش هغه رش دی چې څوک  خو 
عقيده وسایت او زړه يې هم د تشبيه په ګندګۍ ککړ او لړل شوی وي.

واوري  صفت  يو  څخه  صفتونو  هل  پاک  اهلل  د  هم  لكه  چې  انسان  مسلمان 
نو پرې الزم دي چې د ثبوت لكکه عقيده ورباندې ولري او د کمال او جالل 
څخه يې ډک وبويل ترڅو وکوالی يش د صفت دکمايلت هل کبله د خملوق رسه د 

مشابهت ټولې عالقې وشکوي.

او د )ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( د ايت په رڼا کې د تزنيه په 
اساس د اهلل پاک ټولو صفتونو ته د ايمان په جامه او د رښتىن پاک زړه د ايمان 

لرنې په وجه قائم او دائم وي.

د صفتونو له ظاهر څخه تشبيه نه الزمېږي ترڅو تاويل ته اړ شي
دتله يوه پوښتنه پېدا کيږي چې زده کونکي ته يې نيکه او قابله پلټنه په اکر ده: 

 په دې خربه پوهه شئ چې اصويلني وايي: 

که چرته لفظ په داسې معىن داللت وکړي چې د بلې معىن هېڅ احتمال نه 
پيدا کيږي، دغه ته )نص( ويل کيږي.

 لکه مثال:
)ىت  يت  جثمث( ]سورت بقرة: 196[

او که لفظ د دوو يا د زياتو معناګانو احتمال لره، نو د دوو حاتلونو څخه به 
خايل نه وي، يا خو دا چې په دغو دوو احتمالونو کې به يو هل بل څخه ډېر زيات 

ظاهر وي او يا به رسه يو شان وي.

که دواړه رسه مساوي او يوشان وو جممل ورته وايي، لکه د نموین په توګه: )َعَدی 
ُصوُص اْلَباِرَحَة َعَلى َعْيِن َزْيٍد( دا کالم د دې احتمال هم لري چې کېدای يش  اللُّ

هل )َعْين( مراد سرتګه وي چې غلو ورته ړنده کړه.

يا هل )َعْين( نه مراد د اوبو چېنه وی چې د چيىن ابادي يې نړويل ده.

يا کېدای یش هل )َعْين( نه مراد د رسو او سپينو زرو چينه وي چې هغوی غال کړه.
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نو په اصولو کې دې ته جممل ويل کيږي، د جممل حکم توقف دی ترڅو بل 
داسې ديلل پيدا يش چې دغه امجال په تفصييل توګه بيان کړي چې بيا به ترې د 

مفصل او مبنيِّ ديلل رسه سمه معىن اخستل کيږي.

خو چې لكه )نص( رصيح وي بيا پرې عمل په اکر دی، تر هغه پورې ترې 
اوختل نشته ترڅو يې د نسخې لكک ثبوت نوي شوی.

او که چرته په دوو احتمالونو کې يو هل بل څخه ښاکره او واضحه و، نو ورته 
)ظاهر( ويل کېږي، او مقابل ته يې )محتمل مرجوح( ويل کېږي. 

د ظاهر حکم دا دی چې محل په خپلې معىن سم او په بلې معىن يې محل ناسم 
دی مګر د داسې قرينې په شتون کې چې معىن يې ورهل بلې معىن ته اړولې وي.

د مثال په توګه )َرأَْيُت أََسدًا( د اسد لكمه په حيوان مفرتس کې ظاهر ده او په 
رجل شجاع کې حمتمل مرجوح ده.

مونږ وايو: هغه ايتونه چې د صفتونو اړوند غږيديل دي ذهن ته يې متبادره 
ظاهري معىن ده، د بيلګي په توګه د اهلل پاك دا قول چې:
)پ  پ  پ  ڀ( ]سورت فتح: 10[

ژباړه: د اهلل پاك الس د دوی د السونو د پاسه دى. 

همدغه شان د اهلل پاك نور هغه صفتونه چې دې ته ورته دي، ايا مونږ به اوس 
دا وايو چې د ايت د ظاهره او متبادرې معىن نه خملوق رسه مشابهت دی او دا به 
خپله واجيب دنده بولو چې د ايت په معىن کې تاويل هرومرو وکړو او مذکوره لفظ 

د خپلې ظاهرې معىن نه بلې معىن ته واړو؟؟

او يا دا ووايو چې: د ايت د ظاهرنه متبادره معىن تزنيه ده او دا به خپله واجيب 
دنده بولو چې په دې لكك اقرار وکړو چې د ايت ظاهري معىن تزنيه ده؟؟!!

جواب دا دی چې: هر هغه صفت چې اهلل پاك ته يې نسبت شوی دی ظاهره 
او متبادره معىن د صفت څخه د هر مسلمان په نزي د اهلل پاك د خملوقاتو د صفتونو 

د مشابهت نه بشپړ تزنيه او پاکواىل دى.
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نو د نص په ظاهر باندې دغه اقرار دروست او سم دی چې ورپکې د خملوقاتو 
څخه د مشابهت نه د اهلل پاك تزنيه او پاکواىل په څرګند ډول بريښي.

نو ايا د سليم ذوق او اکمل عقل څښنت په ايت کريمه کې د اهلل پاك د ثابتو 
صفتونو ظاهري معىن کې د خملوق رسه منافات سم نه بويل؟!

ولې نه!! قسم په اهلل چې په دې خربه کې د جګړو او شخړو الره هغه څوك 
غوره کوي چې کرب او غرور يې رس پړسویل وي.

د متکلمينو په قواعدو هغوی سره علمي مناقشه او په يې حق 
ملزم کول

د تريې څېړنې هل پای څخه بايد وروسته د هغې ډلې او ټويل په اړه خمترصه وينا 
پيش کړو چې منطق يې لوستیل وي او د کالمې داليلو هل الرې يې په خپل ګمان 

د اهلل پاك څخه ځينې صفتونه نيف کړي وي.

مثال که څوك ووايي چې: )لو اکن اهلل مستويا یلع العرش لاکن مشابها للحوادث( 
که چرته اهلل پاك په عرش مستوي يش نو اهلل پاك به د خملوق رسه مشابه يش، او 
اهلل پاك د خملوق رسه مشابه نه دی، نتيجه دا شوه چې اهلل پاك په عرش مستوي 

نه دى.

حاالنکه دا نتيجه ناسمه ده او د بل پلوه د قرانکريم د تريوو اوو ايتونو رسه 
لكك تضاد او منافات لري.

د تري په څري مونږ هم د مناظرې او جدل د هغې اصولو رسه سم چې متلكمني 
پري قايل دي وايو)1(:

دغه استثنايئ قياس چې د رشطيه متصيل لزومې او د استثنايئ قياس نه مرکب 
دي چې خپله پکې د تايل )وروستني( نقيض مستثىن دی او په دغه ديلل قائم او 
دائم نفات په دې ښه پوهيږي چې په دغه استثنائيت کې د )مقدم( نقيض ثابت شو.

د اعمو کتونکو او ناظرينو لپاره د مزيد وضاحت په خاطر مونږ دا هم وايو 
دا د متلكمينو راوړي استثنايئ قياس قدحې ته اشاره ده.  )1(
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چې هغه استثنايئ قياس چې د رشطيه متصيل لزومې قضيې نه مرکب وي هل دريو 
اړخونو ورته قدحه متوجه کېدای يش: 

 يو عيب ورته خپله د استثنائيت هل نګاه نه متوجه کېږي. 

 بل عيب ورته د رشطيت هل نګاه نه متوجه کېږي چې د مقدم او تايل 
ترمنځ ربط سم او صحيح نه دی.

  د رشطيت هل نګاه نه ورته بل عيب هم متوجه کېږي چې د مقدم او تايل 
ترمنځ ربط اکذب رشطيت دی او دغيس رشطيت او ربط د مقدم او تايل ترمنځ 

سوچه او خالص دروغ دي.

هل همدي کبله خو يې د قرانکريم د اوو ايتونو رسه رصيح خمالفت هم رایلغ دی.

د مزيد وضاحت په بناء وايو چې: 

ستاسو دا خربه چې )لو اکن اهلل مستويا یلع العرش لاکن مشابها للحوادث(.

د )لو( او د )الم( ترمنځ ربط خالص دروغ دي، دروغ دي، دروغ دي.

بلکې اهلل پاك په عرش باندې مستوي دی، هغه خپله دا وييل دي او په دغه 
استواء کې اهلل پاك د خملوق رسه هېڅ راز مشابهت نه لري. 

څرنګه چې اهلل پاك نور صفتونه هم لري او د صفتونو په ثبوت کې هغه د 
خملوق رسه هېڅ ورته واىل نه لري، دغه څري هغه په عرش هم استواء لري او د 

خملوق رسه ورپکې هېڅ راز مشابهت او ورته واىل نه لري.

بلکې استواء د اهلل پاك د صفتونو څخه يو صفت دی، څرنګه چې د هغه نور 
صفتونه د خملوق رسه هل مشابهت څخه پاك او مزنه دي، داسې پاك او مزنه دي لکه 

څنګه چې د اهلل پاك ذات د خملوق رسه د مشابهت نه پاك او مزنه دى. 

زمونږ همدا استدالل د اهلل پاك د نورو صفتونو ثبوت ته هم تعميم کېدای يش. 

او په پاي کې چې مونږ ورباندې خپلې خربې اترې ختموو، خپلو ځانونو او 
تاسو ته د اهلل پاك څخه په وېرې لكکه توصيه کوو او دا چې تاسو بايد د اهلل پاك 

د کتاب په دريو مجلو الزتام وکړئ: 
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 )ٺ  ٿ  ٿ( د دې ايت د غوښتنې رسه سم تاسو اهلل پاك د خملوق 
رسه د هر راز مشابهت او ورته وايل نه پاك او مزنه وبولئ.

)ٿ  ٹ  ٹ( د دې ايت د غوښتنې رسه سم تاسو د اهلل پاك د   
کمال او جالل په ټولو صفتونو باندې ايمان او باور ولرئ او د تزنيه ير بنسټ هغه 
صفتونه چې په قران کريم او په نبوي صحيحو حديثونو کې ثابت وي، د دي ايت 
په څري چې )ٿ  ٹ  ٹ( وروسته د )ٺ  ٿ  ٿ( ذکر شوی دی.

 هل دې څخه خپلې طمعې قطعه کړئ چې تاسو به د صفت د ثبوت رسه 
د کيفيت  ادراك هم وکړئ ځکه چې د صفت حقيقت  د کيفيت  سم د صفت 

ادراك ناممکن او حمال دی، د دې ايت د معىن رسه سم چې 

)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى( ]سورت طه: 110[

ژباړه: اهلل پوهيږي په هغه څه باندې چې د خملوق نه خمکې دي او په هغه څه 
باندې چې د خملوق نه وروسته دي او د خملوق علم په اهلل پاك احاطه نه يش کوالی.

)ُيِحيُطوَن( فعل مضارع ده او فعل مضارع، فعل مايض او فعل امر ته د حنويانو 
په نزي فعل صنايع ويل کېږي چې دغه درې واړه فعلونه د مصدر او زمانې نه 

نيابت کوالی يش، ابن مالك خپپيل الفيه کې وايې:
َماِن ِمْن    َمْدُلوَليِّ اْلِفْعِل َکأَْمٍن ِمْن أَِمَن اْلَمْصَدُر َما ِسَوی الزَّ

يعنې د زمانې نه سوا مصدر د فعل هل دوو مدلويلنو څخه د يو مدلول نوم دی.

په تبيع استعارې کې ذکر کوي چې فعل مضارع د  او د بالغت علماء هم 
امجاع  په  علماوو  د  لغت  د  يش،  کوالی  نمائندګي  نسبت-  او  زمان،  -مصدر، 
مصدر د فعل په معىن کې پټ دی، احاطة په حييطون کې پټه ده، ګويا کې دغه 
د نيف حرف په مصدر داخل شوی وي، مصدر د نيف رسه دواړه داسې شول لکه 
نکره چې په فتحې باندې مبين وي، معىن به داسې جوړه يش چې: د ځمکو او 

اسمانونو په رب باندې برشي علم هېڅ احاطه نه لري.

په دې معىن رسه به د احاطې د کيفيت ټول انواع نيف کړی يش نو هغه احاطه 
چې علم ته منسوبه ده هل اهلل پاك څخه منتيف ده.
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هل دي څخه ورسته به په تاسو باندې د استواء، نزول، جمئ، الس، ګوتې، تعجب، 
ضحك په صفتونو کې هېڅ اشاکل او ستونزي مخ ته نه راځي په دي معىن چې د 

اهلل پاك صفتونه ټول هل يو باب څخه دي.

هل دغه صفتونو څخه چې په کوم صفت هم اهلل پاك خپل ځان موصوف کړی 
دی هغه حق او رښتيا دي او دغه صفتونه د هغه د کمال او جالل رسه الئق او 
ښائيږي د دغه صفتونو په ثبوت کې اهلل پاك د خملوق رسه هېڅ مشابهت او ورته 

وايل نه لري.

او په کومو صفتونو چې يې خملوق موصوف کړی دی هغه هم حق او رښتيا 
دي د خملوق دغه ثبوتيه صفتونه د هغوی د حال، عجز، فناء او افتقار رسه الئق او 
ښائيږي، دا هغه لويه او غټه خربه ده چې اهلل پاك په دوو لكمو کې په ډاګه کړيده، 

چې )ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ(.

) ٿ  ٹ   په  او  ده،  تزنيه  پرته  تعطيل  هل  کې  )ٺ  ٿ  ٿ(  په 
ٹ( کې هل تمثيل پرته ايمان دی.

په ډاګه شوه چې په )ٺ  ٿ  ٿ( کې داسې تزنيه ده چې هېڅ تعطيل 
ترې نه الزمېږي او په ) ٿ  ٹ  ٹ( کې د اهلل پاك په صفتونو داسې باور 

لرنه ده چې د تمثيل هېڅ نوعه ترې نه الزمېږي. 

دغه تري معتقد په دې بناء دى چې د ايت لومړۍ برخه تزنيه ده او وروستنۍ 
برخه يې اثبات دی.

نوکه څوك د )ٺ  ٿ  ٿ( کې په تزنيه عمل وکړي او ) ٿ  ٹ  
ٹ( کې په صفاتو ايمان او باور ولري او د دي ايت )ې    ې   ى      ى( 
قطعې  کولو څخه خپلې طمعې  ادراك  د  د حقيقت  د صفتونو  پاك  اهلل  د  موافق 
کړي، نو دغه سړی به د ټولو تريوتنو او خطاګانو څخه روغ رمټ او سالم پاتې يش.

او ما تاسو ته بار بار وييل دي او د زيات ترکزي په بناء يې بيا هم يادونه کوم چې 
د دې دروېواړو اساسونو په بناء خپل ايمانونه سم دم کړئ چې: 

 اهلل پاك د خملوق رسه د ورته وايل نه پاکول.
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نبوي  په  هم  يا  او  ايتونو  قراين  په  چې  لرل  باور  لكك  صفتونو  هيغ  په   
حديثونو کې يې سم دم ثبوت رایلغ وي او د دغه صفتونو هل نيف کولو څخه ډډه 

کول او د ټولو ثابت شده صفتونو په اړه په اهلل پاك هجوم نه راوړل.

 د صفت د حقيقت او کيفيت هل ادراك څخه طمعه قطعه کول.

اى ورنو!! تاسو څه فکر لرئ که تاسو ته چرته په دې عقيدي مرګ رايش او 
په دې عقيده مړه شئ تاسو څه وايئ چې اهلل پاك به د قيامت په ورځ تاسو په دي 
مالمته کوي چې د خملوق رسه د ورته وايل څخه مو ولې مزنه بولم، په دې به تاسو 

مالمته کوي؟؟؟ 

او تاسو څه فکر لرئ چې اهلل پاك به تاسو په دې مالمته کوي چې تاسو يې 
ولې په ثبوتيه صفتونو ايمان او باور لرو؟؟؟؟

او يا به تاسو په دي مالمته کوي چې تاسو د اهلل پاك په ټولو هغه څه کې ولې 
تصديق کړی دی چې هغه پرې د ځان ثناء ويلې ده؟

او تاسو ته به دا وايي چې زما لپاره مو ولې هغه صفتونه ثابتول چې ما خپل 
ځان لپاره په قرانکريم کې او يا راهل خپل پيغمرب ثابت کړي وو؟ 

نه! په اهلل قسم چې اهلل پاك تاسو په دې نه مالمته کوي او نه تاسو ته د دې 
عقيدې په سمبالولو کې ستونزې راوالړيږي.

او نه مو اهلل پاك په دې مالمته کوي چې د هغه د صفتونو د حقيقت او د 
کيفيت ادراك مو ولې نه دی کړی؟

او ولې مو ورڅخه ډډه کوهل؟

او يا مو ولې ورڅخه طمعه قطع کړېوه؟

او يا مو ولې زه په مدرکه کيفيت نه وم پيژندىل؟

مونږ وايو:

که چرته متشدد او جلوج انسان ووايي چې مونږ خو د خملوق هل نزول پرته د 
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نزول بل هېڅ کومه نوعه نه پيژنو، يا د استواء لکه څنګه چې يې خملوق کوي بل 
هېڅ نوعه استواء نه پيژنو، يا د الس کيفيت لکه څنګه چې خملوق لري بل هېڅ 
راز کيفيت نه پيژنو، زمونږ د نه معرفت هل کبله که تاسو مونږ ته د دغې صفتونو 
معقول کيفيت راوپيژنئ چې عقل يې هم اجياب کړي او ورپکې د خملوق نه د 

تزنيه د قواعدو مرااعت هم وکړی يش نو ښه به وي.

په ځواب کې ويالی شو چې:

دا هغه پوښتنه ده چې امام مالك بن انس  ورته خپله ځواب ويیل دی چې: 
د اهلل پاك د صفتونو د کيفيت څخه پوښتنه کول بدعت دی.

د دغې رسه رسه بيا هم مونږ وايو: 

اى متشدد او بې الرې شوی پوښتونکيه! 

هغه اهلل پاك چې خپل ځان يې د نزول، استواء، يد، سمع، برص، قدرت، کالم، 
اراده او د علم په صفتونو موصوف کړی دی، د دغې ذات کيفيت څنګه دي؟ 

ايا ته دغه کيفيت پيژنې؟ 

هغه به خاخما وايي چې: نا.

مونږ ورته وايو چې د صفت دکيفيت پيژندنه د ذات کيفيت پيژندنې پورې 
متوقف دي، ځکه چې صفتونه د ذات په اختالف رسه تغري او بدلون خوري. 

د نموين په توګه وايو، حاالنکه اهلل پاك لره مثالونه نيش بيانيداي، ځکه اهلل 
پاك لپاره مثل ایلع دی، که څه هم د اهلل لپاره مثالونه نه يش بيانېدای خو ولې د 

قران کريم د اسلوب هل خمې په ځينو کې مانع نشته، مونږ وايو:

عالمة ابن القيم  وايي: 

د )َرْأٌس( لفظ که مال، غر او يا هم وادي ته مضاف کړئ نو داسې به وايئ 
چې: َرْأُس اْلَمال، َرْأُس اْلَجَبل، َرْأُس اْلَواِدْي.

معناګانې  بېالبېلې  څومره  حيثيته  هل  اضافت  جمرد  د  لكمې  يوې  چې  وګوره 
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ورکړې خو چې دغه اختالف په ضعيف او مسکني خملوق کې حمسوس کېدای يش 
نو ستا په هغه توپري او اختالف کې څه رايه ده چې د خالق او د خملوق ترمنځ ده؟؟!! 

اۍ ورنو! په پای کې يو ځل بيا خپلې خربې ته ستنيږو، تاسو او خپل ځان ته 
په تقوی او په الندنې دريو لكماتو د الزتام توصيه کوم: 

 خپل رب د خملوقاتو رسه د مشابهت نه پاك کړئ.

 تاسو د اهلل پاك په حق کې د هغه صفتونو مثبتني جوړ شئ چې يا خو 
يې خپل ځان لپاره په قران کريم کې ثابت کړي دي او يا ورهل نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص په 

)ٺ   اساس چې  په  تزنيه  د  ايت  د دي  ثابت کړي وي،  صحيحو حديثونوکې 
ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ(. 

 د دې ايت په اساس چې )ې    ې   ى      ى( تاسو هل دي څخه خپيل 
طميع قطيع کړي چې د صفت د کيفيت ادراك به وکړی شئ.
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د سلفو صالحينو او د خلفو
د مذهب ترمنځ كره كتنه

د څيړنې پای د هغه څه په ياد رس ته رسول غواړو چې دوی ورته د سلفو او 
يا د خلفو مذهب وايي.

دوی وايي: د سلفو مذهب )اسلم( ډېر سالم، او د خلفو مذهب حمکم دی.
مونږ وايو: دوی خپله د سلفو مذهب د )اسلم( په لكمې موصوف کړی دی، او 

)اسلم( د )السالمة( نه د مبالغې صيغه ده.
لكه چې يو یش په بل تفوق حاصلوي نو هل شك او شبيه پرته ترې هغه ډېر 

حمکم او اعلم هم وي. 
دوهم: په دې ښه وپوهيږئ چې په تمامو تاويل کونکو باندې د امام شافيع 

 دا قول ډېرښه تطبقيږي چې:
َوِمِن اْلِبرِّ َما َيُکْوُن ُعُقْوقًا َراَم َنْفعًا ِمْن َغْيِر َقْصٍد  

ژباړه: موخه يې خري رسونه وه خو هل قصد پرته ترې د خري پر ځای رش ورسېد 
لكه نالكه نيک اکرونه ازار جوړ يش.

د مقارنې د مزيد وضاحت اړوند دومره ويالی شوو چې څوك هم د سلفو صاحلينو 
په مذهب وي او د اهلل پاك دا قول واوري چې )ڈ     ژ  ژ  ڑ( دغه صفت 
چې اهلل پاك ورباندې د ځان مدحه وييل ده د اوريدو رسه سم يې زړه د اهلل پاك د اجالل، 
عظمت او لويوايل نه ډك يش او په دې لكك باور ولري چې د اهلل پاك دغه صفت چې 
ځان يې پري موصوف کړی دی، د کمال او جالل نهايه ورباندې دومره تمامه ده چې د 

خملوق رسه د مشابهت او ورته وايل ټول عالقات او روابط هل منځه وړي.
ځکه د صفت هل ثبوت نه دا نه الزمېږي چې د صفت صانع دې هرو مرو د خملوق 

رسه ورته واىل ولري.
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په  املعاين تفسريول  لرنې رسه صفت په ارشف  او تعظيم  ته د اجالل  دغه صفت 
سليف مؤمن باندې په دغې صفت باور لرل ډېر زيات اسان وي چې د تزنيه په اساس 
يې هغه هم اهلل پاك لره داسې ثابت کړي لکه اهلل پاك چې خپله څنګه د ځان لپاره 
ثابت کړی دی، نو لومړي خو د تشبيه د ګندګۍ نه پاك صفا پاتې شو او په دوهمه مرتبه 
کې د اهلل پاك په صفتونو باندې د تزنيه په بنسټ باور لرونکی او تصديق کونکی 

جوړ يش، په دي مرحله کې د تعطيل هل ګندکۍ نه سالم او روغ رمټ پاتې شو.
)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ   پاك د دې قول رسه سم چې  د اهلل  انسان  نو دغه 
ٹ  ٹ( مناسب د اهلل پاك په صفتونو ايمان هم راوړ او د د خملوق رسه هل 

تمثيل پرته يې د تزنيه الره هم اختيار کړه.
او په دي کې شك نشته چې دغه انسان هل شك او شبيه پرته د سمې ساملې 

الرې پريواکر دی.
دغه الر ځکه سامله ده چې د 

)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( د ايت په بناء هم د تزنيه هل جهته 

او هم په صفتونو د ايمان لرلو هل جهته په لكك بنسټ والړه ده.
نو هل تعطيل پرته پکې تزنيه ده او هل تمثيل پرته پکې ايمان دی.

او په يقني رسه چې دغه الره د ثابتې سالمتۍ الر ده او په قران کريم باندې 
خالص عمل کول دي.

دا هغه مذهب دي چې دوی يې د سلفو په مذهب نوموي.
اوکوم مذهب ته چې دوي د خلفو مذهب وايي په دې اساس چې دوی د تزنيه 
د نوم د سيوري الندې د اهلل پاك د ټولو صفتونو په نيف قايل دي په دې بهانه چې 

د خملوق رسه ترې ورته واىل الزمېږي. 
خو دومره ده چې د دغې تزنيه د حماولې په نتيجه کې دوی په درې مصيبتونو 

اخته شوي دي چې يو يې هل بل څخه لوی اوغټ دی: 
 دوي چې لكه د اهلل پاك دا قول واوري چې )ڈ     ژ  ژ  ڑ( نو 
ګمان کوي چې د ايت د ظاهر نه د خالق او د خملوق د استواء ترمنځ مشابهت او 
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ورته وايل الزمېږي، نو دغه صفت چې اهلل پاك ورباندې ځان په حمکم کتاب 
کې موصوف کړی دی، د هجوم راوړنې رسه رسه پرې دا دعوه هم وکړي چې 

ظاهر د ايت نه په استواء کې متبادره معىن د خملوق رسه مشابهت دی.

ګويا دوی اهلل پاك ته داسې وايي چې: د استواء دغه صفت چې په قرانکريم 
کې ورباندې تا خپل ځان په اوو ايتونو کې موصوف کړی دی او د خپل ځان ثناء 
دې پرې ويلې ده د دغه صفت هل ثبوت نه ظاهرا جنستوب او ګندګي په ډاګه کېږي 

او هم ورپکې د خملوق رسه مشابهت دی، دغيس صفتونه تا رسه نه ښائيږي.

او پليته عقيده او ګنده خربې هغه وې چې خالق په کې د خملوق په څېر وبلل يش.
)ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( ]سورت نور: 16[

چې  دی  مصيبت  لومړی  خلکو  دغې  د  راوړنه  مټال  ټيل  نصوصو  قراين  په 
ورباندې اخته شوي دي، په دې دعوه چې د صفت د ثبوت نه په ظاهره کې د 
خالق او د خملوق ترمنځ ورته واىل او تشبيه منځ ته راځي، د هغوی په دې مصيبت 

کې اخته کېدو اړوند ستا لپاره همدومره علم او خربتيا اکيف ده.

دا مصيبت چې لكه د خلکو په ذهنونو کې ځای پر ځای شو او د تشبيه په 
ګندګۍ يې زړونه ککړ شول نو خپله دې ته جمبور شول چې د استواء صفت چې 

په قرانکريم کې ورباندې اوو ايتونو ظاهراً داللت کړی دی نيف کړي.

 هغه صفت چې اهلل پاك خپل ځان لپاره ثابت کړی دی، دوی امحقانو د 
قراين ايتونو او نبوي حديثونو هل داللت نه بغري نيف کړ، دا دوهم مصيبت دي چې 

دوی ورباندې اخته دي.

لومړی خو يې قراين نصوص په هغې معناګانو محل کړل چې د اهلل پاك رسه 
هېڅ مناسب نه وو او د هغه حمظور په بناء چې دوي يې ګمان کو دغه نصوص د 

خپل اصل نه هم نيف کړل.

 دريم مصيبت چې دوی پرې اخته دي دا دی چې دوی لكه هم هل اهلل پاك 
څخه کوم صفت نيف کړ نو د صفت تفسري يې په بل داسې صفت کړی دی چې د 
اهلل پاك د ذات رسه هېڅ مناسب نه دي، په دې معىن چې ويح ته هېڅ استناد نه لري.



138

په قراين ايتونوکې د توحيد االسماء والصفات حتقيق او څېړنه

رسه هل دې چې دغه صفت چې دوی ورباندې د اهلل پاك صفت رشحه کړی 
دی د خملوق رسه ډېر زيات ورته واىل او مشابهت لري.

 دوی وايي: )اْسَتَوی( صفت په ظاهره کې د خملوق د استوى رسه مشابهت لري 
په دغې اساس مونږ د استوى معىن په )استولى( رسه کوو.

او د خپل معتقد لپاره يې د شاعر په دې شعر ديلل نيویل دی چې:

ِمْن ِغْيِر َسيٍف أَْو َدٍم ُمْهَراِق َقد اْسَتَوی ِبْشٌر َعَلى اْلِعَراِق  

او دوی په دې هم نه پوهيږي چې هغه استيالء -د دوی په ګمان- چې اهلل پاك 
په عرش کړې ده په عراق باندې يې د برش بن مروان د استيالء رسه مشابه کړه.

او په صفتونو کې د دې نه بله غټه تشبيه نشته.

په  استيالء -د دوی  پاك  د اهلل  دا مناسب دي چې  يو مسلمان رسه  د  ايا  نو 
ګمان- په عراق باندې د برشبن مروان د استيالء رسه يو شان کړي؟

او په ټولو صفتونو کې د استيالء صفت بد ترين صفت دی چې د خملوق رسه 
ورپکې ورته واىل ډېر زيات اماکن لري.

ځکه د استيالء په صفت کې د اهلل پاك تشبيه په خر باندې د خروال د استيالء 
رسه هم راځي او...

او په دي کې ټول هغه خملوقات هم داخليږي چې په نورو خملوقاتو استيالء او 
غلبه حاصله کړي او د استيالء په صفت کې د تشبيه دومره ډېر انواع دي چې د 

اهلل پاك پرته يې نور څوك نه پيژين او نه يې څوك شمېرالی يش.

دا مقارنه مونږ په نورو ځايونو کې سمه دمه واضحه او مفصله څيړهل ده، دتله 
مو ورته اشارات وکړل. 

علم د اهلل پاك رسه دی، هغه زمونږ لپاره اکيف او ډېر ښه ذمه وار دی.

وصیٰل اهلل وسلم یلع خريه خلقه حممد و یلٰع اهل صحبه امجعني

  














