د بحښونکی ډير مهربان خدای په نامه

       
 
سوره الأحزاب33 :
پاک اهلل فرمايې:
"بيشکه اهلل تعالی غواړي چې اي د ( رسول ) اهلبيتو

له تا سو

نه دې هر قسمه پليتي لرې وساتي او تاسو داسې پاک او صاف
کړي لکه څنګه چې د پاکۍ حق دے".

د خداے پاک صفات
په دوو مکتبونو کښې

رسول اهلل

وفرمايل:

زۀ تاسووو تووه دوه درانووه او ارزڅووتناک څيزونووه پريوواد  :يووو د خووداے
کتاب (قران) او بل زما اهلبيت ،که چيورې پوه دې دوو موو منګوولې
ولګولې نو هيڅ کله به له ما وروسته بې الرې نه شو ،،او دا دوه بوه
يو له بلوه دودا کيواي نوه تور دې چوې د حوو

(کوو)ر) پوه غواړه موا توه

راورسياي.
(صحيح مسلم ۷ ،ټوک ۲۱۱ ،مخ ،سنن دارمووووي ۱ ،ټوک۲۳۱ ،
مخ ،مسند احمد ۳ ،ټوک۱۲ ،۲۷ ،۲۲ ،او  ۹۵مخونه ۲ ،ټوک،
 ۳۲۲او  ۳۷۲مخونه ۹ ،ټوک ۲۸۱ ،مخ ،مستدرك حووووووووواكووم،
 ۳ټوک ۲۲۸ ،۲۰۵ ،او  ۹۳۳مخونه ،او داسې نور کتابونه)....

د خداے پاک صفات
په دوو مکتبونو کښې

ليکوال:
عالمه سيد مرتضیٰ عسکري

متردم:

سرفراز علي مهدي

د اهل بيتو نړيواله ټولنه

:

کتاب نوم:
د خداے پاک صفات
ليکوال :عالمه سيد مرتضیٰ عسکري
تياروونکې :د اهل بيتو د نړيوالې ټولنې د ژباړې څانګه
ژباړه او کمپوز :سرفراز علي ايم اے عربي
تصحيح :انور شاهين خانخېل
وروستۍ کتنه :ډاکټر عبدالرحیم درانی

صفحه بندي :فاطمه ګلزار

چاپ نيټه7341 :هـ ق (بمطابق 6172م)
دچاپ وار :وړومبی
شمېر6111:
چاپ خانه :اسراء
خپروونکې :د اهلبېتو نړيواله ټولنه
ISBN: 819-823-968-1
www.ahl-ul-bayt.org

info@ahl-ul-bayt

لړليک
د خداے پاک ځينې صفتونه او په هغو کښې د اختالف
درړه 11 
 -1خداے تعالیٰ حضرت آد دخپل ځان په شان پنځولے او پېدا
کړے دے 11 
 -2يداللّه د خلفاؤ په مکتب کښې 13 
 -3د خداے «پَنډۍ» او «قد يا پښه» د خلفاو په مکتب
کښې 11 
 -4د خداے «مكان» او د هغۀ «عرش» د خلفاؤ په مکتب
کښې 23 
 -5په قيامت او دنت کښې د خداے رؤيت (ليدل) 22 
په دنت کښې د خداے پاک ديدار او ليدنه 32 

د دغو روايتونو په سپيناوي او معنا کښې اختالف 33 

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه 41 

 -1روايت «د آد خلقت د خداے په صورت سره» د اهلبېتو
مکتب کښې 42 
د دې حديث په څيړلو سره به ،النديني ټکي روڅانه شي 44 
 -2د اهلبېتو

په مکتب کښې ((يداللّه)) 42 

په

11
 -3د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے «پَنډۍ» او «قد يا

پښه» 54 
د «كشف ساق» په اړه حديثونو داج 52 
 -4د اهلبيتو

په روايتونوکښې د «عرش» او «كرسۍ»

تفسير 31 
د دواړو مکتبونو د روايتونو دادونه او موازنه 32 
 -5خداے پاک ته د مكان او حركت او منتقل کېدو نسبت

ورکول 23 

د خداے لپاره د مکان لرلو شبهې ته عمومي او کلي
ځواب01 
د دغو روايتونو داج او موازنه 01 
 -3رؤيت خدا (د خداے ليدل) د اهلبيتو
کښې 04 

د روايتونو په رڼا

د خداے پاک ځينې صفتونه

او په هغو کښې د اختالف درړه
ځېنې مسلمانان داسې ګومان کوي چې:

 -1خداے تعالیٰ حضرت آد دخپل ځان په شان
پنځولے او پېدا کړے دے

په صحيح بخارى او صحيح مسلم او د ابن خزيمه په توحيد
کتاب کښې له ابوهريره روايت نقلوي چې وې ويل:
رسول اهلل

وفرمايل« :خداے تعالیٰ حضرت آد د خپل

شکل په څېر (يعني خپل ځان غوندې) پېدا کړۀ او د هغۀ قد

شپيتۀ ( )06ذراعه 1ؤ ،او د خلقت نه پس يې ورته وفرمايل:

 .1ذراع :له ګوتو څوکو نه تر څنګل پورې تقريبا پنځوس سانټي
ميټره(متردم)

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

12

الړ شه او هغو ناستو فرڅتو ته سال وکړه او د هغوي سال

هم واوره چې هغه به ستا او د ستا د اوالد سال وګرځي .نو

آد همداسې وکړل او هغوي ته يې سال وکړ :سالمتيا دې

وي په تاسو ،نو هغوي د آد په ځواب کښې وويل :په تاسو
دې هم سال وي او د خداے رحمت هم :او د

ټکی يې په سال ورزيات کړ .پس ،څوک هم چې دنت ته

ننوځي نو د آد په شکل به وي .او تر اوس مهاله انسانان

ورو ورو ورکوټي کيدل ،چې څه وړوکي شول (په قد کښې
لنډ ،لکه مخکښې آد شپيته ذراع ؤ نو اوس دومره لوے

څوک نيشته).

1

او هم دارنګ ،په صحيح مسلم او مسند احمدبن حنبل
کښې له ابوهريره روايت نقل کوي چې وې ويل:

 .1صحيح بخاري ،كتواب االسوتانان ،بواب بودس السوال  ،ټووک،2
مخ 51؛ صحيح مسلم ،كتواب الننوو و صوفو نعيمهوا ،بواب يودخل
الننووو اقوووا  ،...حووديث  ،20مخونووه  2103او2104؛ او توحيوود
ابن خزيمه ،مخونه  41او .41

د خداے پاک ځينې صفتونه او په هغو کښې

رسول

13

وفرمايل« :کله هم چې تاسو خپلو نورو وروڼو

سره دګړه کوئ نو هغوي په مخ باندې له وهلو ډډه وکړئ
ځکه چې خداے آد د خپل ځان په څير پېدا کړے دے.

1

 -2يداللّه د خلفاؤ په مکتب کښې
په صحيح بخاري او صحيح مسلم او سنن ابو داؤد او د ابن
خزيمه په توحيدکتاب کښې له ابوهريره روايت نقلوي چې

وې ويل :رسول اهلل

وفرمايل« :آد او موسىٰ له يو بل

سره مناظره وکړه .موسىٰ وويل :اے آدمه! تۀ زمونا پالر
يی ،مونا د نااميده کړو او له دنت او بهشته دې اويستلو،

آد ورته وويل :تۀ هم موسیٰ يى! خداے تۀ د خپل ځان

لپاره د کال او خبرو کولو لپاره وټاکلې (کليم اهلل) او

[تورات] يې ستا لپاره په خپل الس سره وليکۀ .نو آيا تۀ ما

 .1صحيح مسولم ،كتواب البور و ال ولو و الو داب ،بواب النهوى عون
ضوورب الودووه ،حديثونووه 112او  ،113مخونووه 2113او2112؛
پووووه مسووووند احموووود ټوووووک ،2مخونووووه ،323 ،315 ،251 ،244
 433 ،434او  511کښې دې معنې غوندې راغلي دي.
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په داسې کار ،مالمتوې چې کو کار خداے پاک زما له
خلقت نه څلوېښت کاله وړاندې ،مقدر کړې ؤ.؟
پېغمبراکر

وفرمايل« :د آد او موسىٰ مناظره ختمه

شوه او موسىٰ په مناظره کښې کامياب شو».

1

او همدا رنګ ،په صحيح بخاري او مسلم او سنن ترمني او

سنن ابو داؤد او تفسير طبري او تفسير ابن كثير او تفسير
زاد المسير ابن دوزي او تفسير سيوطى کښې له ،عبداللّه

بن مسعود څخه روايت نقل کوي چې وې ويل:
د يهوديانو يو عالم پېغمبراکر ته ورغے او وې ويل« :اے

محمد او اے ابوالقاسمه! خداے تعالىٰ د قيامت په ورځ

 .1صحيح مسلم ،كتواب القودر ،بواب حنواج آد موسوىٰ ،مخونوه
 2142او ،2143حديثونووه  14 ،13او 15؛ صووحيح بخوواريٰ،
كتاب القدر ،باب تحاج آد و موسىٰ عنداللّه ،ټوک ،4موخ 10؛
كتاب التوحيد ،باب قولوه

 ،ټووک،4

مخ 111؛ سنن ابووداؤد ،كتواب السونو ،بواب فوى القودر ،ټووک،4
مخ 222؛ توحيد ابن خزيمه ،مخونه 54او.52

د خداے پاک ځينې صفتونه او په هغو کښې

15

ټول آسمانونه په يوه ګوته اوچتوي او بيا يې خوځوي او
داسې وائي :زۀ د دې مالک او د دې واکمن يم ».نو رسول

اهلل

د دې عالم له وېنا حېران شو او وخنديد او د هغۀ د

خبرو ت ديق يې وکړ او دا ايت يې تالوت کړ:
        
      
 ؛

  
  
 


1

"هغوي ،خداے (هغه شان لکه څرنګه چې د خداے د

پېژندلو حق دے) نۀ دے پېژندلے او د قيامت په ورځ ټوله

زمكه د هغۀ (په قدرت) قبضه کښې ده او اسمانونه به يې (د
قدرت) په څي الس كښې نغښتي وي .هغه له هغه څه پاک

او لوړ دے ،چې هغوي يې ورسره شريكوي ".او همدار

 .1سوره زمر.32 :

13
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رنګ ،په صحيح بخاري او كنزالعمال کښې له ابوهريره
روايت نقلوي چې وې ويل:
رسول اکر

وفرمايل« :د خداے السونه ډک دي او

هغه شپه ورځ انفاق او خيرات سره نه کمياي او بيا يې

وفرمايل :لکه څرنګه يې چې د زمکې او اسمان له پنځولو
نه تر اوس مهاله پورې انفاق کړې او څه يې چې په الس

کښې وو هغه لا شوي نۀ دي او وې فرمايل :د هغۀ عرش په

اوبو باندې والړ دے او دا عرش د هغۀ په بل الس کښې
دے او د تلې په شان کوزه پاسه کياي.

1

او همداسې بل ځاے کښې له ابو هريره روايت نقل کوي
چې وې ويل:

 .1صوووووحيح بخووووواري ،كتووووواب التوحيووووود ،ټووووووک ،4موووووخ 103؛
كنزالعمووووال ،ټوووووک ،1مووووخ  ،224حديثونووووه  1131او 1131؛
الترغيب و التنهيب ،ټوک ،2مخ 40؛ تفسير ابن كثيور ،ټووک،3
مووخ 123؛ تفسووير قرطب وي ،ټوووک ،3مووخ 122؛ تفسووير سوويوطي،
ټوک ،2مخ .523

د خداے پاک ځينې صفتونه او په هغو کښې

له رسول اکر

12

مې اوريدلي دي چې وې فرمايل:

«خداے تعالیٰ زمکه په خپل قدرت سره قبضه کړے او

نيولې ده او اسمان يې په خپل مضبوط الس کښې نغښتے

دے او وائي چې :زۀ سلطان يم او زۀ واکمن يم ،د زمکې
باچاهان او سلطانان چرته دي؟»

1

او همدا رنګ د ابن خزيمه په توحيد کتاب کښې په

«دخداے لپاره د الس د )ابتولو باب کښې راغلي دي

چې:لکه څنګه چې خداے تعالیٰ مونا ته د قران په محکم
ايتونو کښې خبر راکړے دے چې د خداے دوه السونه

دي.

2

هغۀ بيا د ايتونو په يوې منموعې سره چې و دا النديني
ايتونه هم پکې دي و استدالل کړے دے:

 .1صوووحيح بخووواري ،ټووووک ،3موووخ 122؛ صوووحيح مسووولم ،كتووواب
صفات المنافقين ،حديث  ،23مخ .2140
 .2توحيد ابن خزيمه ،مخ .53
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           -1
    ؛
  
   
 
  
  
 
    
  
     

1

"او يهوديان وائي چې د خداے الس تړلے شوے دے ،د
دوي السونه دې تړلي وي او د هغۀ څه په سزا کښې چې

ويلي يې دي په دوي دې لعنت وي بلکې د هغۀ (د رحمت او

قدرت) دواړه السونه پرانستې دي او څنګه چې وغواړي
انفاق او بخشش کوي (روزي ورکوي)".
 ؛
  
         
 
 
  
 
    
   
   
 
  
   -2

2

"نو پاک دے هغه ذات(خداے) ،چې د ټولو څيزونو

مالكيت او واکمني يې په الس كښې ده او يوازې د هغه

لوري ته به ورګرځول كېائ".

 .1سوره مائده.34 :
 .2سوره يس.03 :
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            -3
  ؛
   
 
 
 

1

"او چاته چې وغواړې عزت ورکړې او څوک چې وغواړې
ذليل يې کړې .ټول خير ستا په الس کښې دے بېشکه چې

تۀ په هر څه قدرت لرې".

 -3د خداے پَنډۍ او قد يا پښه د خلفاو په
مکتب کښې
په صحيح بخاري او صحيح مسلم او مسند احمد بن حنبل
کښې او د ابن خزيمه په توحيد کتاب کښې او د طبري او

ابن كثير او سيوطي په تفسيرونو کښې له ابوهريره روايت
نقل کياي چې وې ويل:
رسول اهلل

وفرمايل چې« :بهشت او دوزخ يو بل سره

مناظره کوي او په يو بل وياړ او فخر کوي ،دوزخ وائي :زۀ

 .1سوره آل عمران.23 :

21
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د ظالمانو او کبَردنو ته سزا ورکولو لپاره تيار شوے يم ،او

دنت وائي :نو دا په څه شوي دي چې يوازې کمزوري ،بې

وسه او عادز خلق ما ته راننوځي ،نو خداے پاک دنت ته

وفرمايل :تۀ زما رحمت يې؛ او ستا په وسيله چې له خپلو
بندګانو څخه هر يو وغواړ ورباندې رحمت ورو او دهنم

ته يې وفرمايل :تۀ زما عناب يې او ستا په وسيله له خپلو
بندګانو څخه چې هر چا ته وغواړ عناب ورکو ؛ او تاسو

دواړه ډک ش ،خو دهنم به نۀ مَړِياي ان تر دې چې خداے به

خپله پښه په هغه کښې کيادي نو دهنم به بس دے بس دے
غاونه وکړي (چې موړ شو ).

1

 .1صوووحيح بخوووارى ،كتووواب التفسوووير ،تفسوووير سووووره ق او كتووواب
التوحيوود ،بوواب ان رحمووو اللّووه قريووب موون المحسوونين ،ټوووک ،4مووخ
111؛ سووونن ترمووونى ،كتووواب صوووفو الننوووو ،ټووووک ،4موووخ 312؛
صووحيح مسوولم ،كتوواب الننووو ،بوواب النووار يوودخلها النبووارون و،...
حديثونووه  35او ،30مووخ  2103او 2102؛ توحيوود ابوون خزيمووه،
مخونه  12و 10؛ تفسوير طبورى ،ټووک ،23موخ 115؛ تفسوير ابون
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21

او همدا رنګ په صحيح بخاري او صحيح مسلم او سنن

ابوداؤد او مسند احمد بن حنبل کښې له ابوسعيد روايت
نقلوي چې وې ويل:

وامې وريدل چې رسول اکر

فرمايل چې« :زمونا رب

او پروردګار به خپله پَنډۍ څرګنده کړي او ټول مومنان او
مومنې څځې به ورته سنده کوي مګر هغه کس چې په دنيا
کښې يې ريا کاري او شهرت لپاره سنده کړې وي که هغه

کس سنده کول هم وغواړي نو د هغۀ شا او مال به نيغياي
او سنده به نۀ شي کولې.

1

كثيوور ،ټوووک ،4مخونووه  223او 220؛ تفسووير سوويوطى ،ټوووک،3
مخ.113
 . 1صووحيح بخووارى ،كتوواب التفسووير ،بوواب تفسووير سووور القلووم؛
صوحيح مسولم ،كتوواب االيموان ،بوواب معرفوو طريووق الرؤيوو ،حووديث
 ،312مخونه  132او 130؛ سنن ابو داود ،كتواب الرفواق ،بواب
فى سنود المؤمنين يو القيامو ،ټوک ،2مخ323؛ مسند احمود،
ټوووک ،3مووخ12؛ تفسووير طبوورى ،ټوووک ،21مووخ24؛ تفسووير ابوون

22

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

د دې روايت تف يل په صحيح بخاري ،كتاب التوحيد
کښې ،د ابوسعيد خدري له قوله داسې راغلے:
وائي :رسول اهلل

نه مې پوڅتنه وکړه :آيا مونا به د

قيامت په ورځ خپل پرودګار وينو؟ وې فرمايل ...:د قيامت

په ورځ به اعالن کوونکے اعالن وکړي چې هر چاچې په دنيا
کښې د څه عبادت کوۀ نو اوس دې د هغۀ لورې ته ورشي...

يوازې خداے پرسته چې نېکان او بدان وي به په ځاے

پاتې شي ،هغوي ته به ويل کياي څه شي تاسو ايسار کړي
ي ،ټول خلق خو الړل .دوي به ورته وائې چې مونا له هغوي

ددا شوي يو او نن مونا هغۀ [خداے] ته اړمن او محتاج يو
مونا واوريدل چې منادي وويل چې چا د څه عبادت کړې

وي د هغۀ په لور ورش ،نو مونا د خداے عبادت کړے دے
او مونا د خداے په انتظار يو ،پېغمبراکر

وفرمايل:

پس له دې به خداے تعالیٰ هغوي ته ورشي او وائې به :زۀ

كثيووور ،ټووووک ،4موووخ412؛ او تفسوووير سووويوطى ،ټووووک ،3مخونوووه
254او.253
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23

ستاسو خداے او پروردګار يم ،هغوي به وائې چې تۀ زمونا

پرودرګار نۀ يې او بې له پېغمبرانو بل څوک به ورسره خبرې
نۀ کوي ،ورته به وويل شي ايا ستاسو پرودګار څه نخښه هم

لرله چې له هغه يې وپيژن،؟ وائې به چې :هو! پنډۍ! نو

خداے به خپله پَنډۍ راڅرګنده کړي او ټول مومنان به ورته
سنده وکړي.

1

 -4د خداے مكان او د هغۀ عرش د خلفاؤ په
مکتب کښې
ځينې مسلمانان دا عقيده لري چې د خداے لپاره يو خاص
مکان او ځاے دے او کله کله له يو ځايه بل ځاے ته ځي او

منتقلياي کله په عرش باندې کښيني او کله کله زمکې ته
راکوزياي او بيا اسمان ته پاس خيژي.

 .1صحيح بخاري ،كتاب التوحيد ،باب قوله ودووه يوماون ناضور
الى ربها ناظر  ،ټوک ،4مخ.101

24

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

په سنن ابن ماده او سنن ترمني او مسند احمد بن حنبل
کښې له ابو رزين څخه روايت نقل کوي چې وې ويل:
رسول اهلل

ته مو عر

وکړ :يا رسول اللّه! زمونا

پروردګار د انسانانو له پېدا کولو نه وړاندې چرته ؤ؟ وې

فرمايل :په عماس کښې ؤ و يعنى هيڅ څيز هغۀ سره نۀ ؤ او
هغه يوازے ؤو له هغۀ پاسه هم هوا او فضا وه او د هغۀ

الندې هم هوا او فضا وه او هيڅ کو بل مخلوق هلته نۀ ؤ او
د هغۀ عرش په اوبو باندې والړ ؤ.

1

او په بل روايت کښې راغلي دي چې هغه حضرت وفرمايل:
د هغۀ عرش په اسمانونو باندې داسې دے :هغۀ د خپل

الس ګوتې ،د ګنبد په شان راټولې کړې او وې فرمايل[ :د

 -1سوونن ابوون مادووه ،حووديث 102؛ سوونن ترمووني ،د هووود سووورت
تفسووير ،وړومووبے حووديث ؛ مسووند احموودبن حنبوول ،ټوووک ،4مخونووه
 11او .12

25
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خداے د دروند والي په وده] هغه عرش لکه چې په اوښ
باندې زيات سامان وي او اواز کوي (چغې وهي).

1

او په صحيح بخاري او صحيح مسلم او سنن ابوداؤد او
سنن ترمني او سنن ابن ماده او دارمي او موطأ مالك او

مسند احمدبن حنبل کښې له ابوهريره روايت نقل کوي چې
وې ويل:
رسول اکر

وفرمايل« :خداے پاک د شپې په ورستي

وخت کښې ،د دنيا اسمان ته راکوزياي او فرمائي چې :ايا

څوک له ما سوال او غوڅتنه لرئ چې زۀ يې قبوله کړ  ،او

 -1سنن ابووداؤد ،كتواب السونو ،حوديث 4223؛ سونن ابون مادوه،
مقدمه؛ سنن دارموي ،كتواب الرفوائق او همودارنګ مرادعوه وکوړئ
دغوو کتوابونو توه :د محمود بون عبود الوهواب كتواب التوحيود تولود
 1213هنرى؛ منهاج السنو ابن تيميه.

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

23

څوک له ما غواړي چې ورته خپله ورکړه او عطا
وبخښم»....

1

او هم دا رنګ يې وفرمايل« :د شعبان په پينځلسمه شپه د
دنيا اسمان ته راکوزياي او خلق بخښي».

2

او وائي هم دا رنګ يې د قيامت په حقله وفرمايل:

 .1صحيح بخاري ،كتاب التهند ،بواب الودعاس و ال وال فوى آخور
الليوول و كتوواب التوحيوود و كتوواب الوودعوات ،بوواب الوودعاس ن ووف
الليل؛ صحيح مسلم ،كتاب الودعاس ،بواب الترغيوب فوى الودعاس و

النكر فى آخر الليل؛ سنن ابو داؤد ،حديث 4233؛ سنن ترموني،

ټووووک ،2مخونوووه  233او  235او ټووووک13؛ موووخ31؛ سووونن ابووون
ماده ،حديث 1333؛ سنن دارمي ،كتواب ال وال ؛ موطوأ مالوك،
كتوواب القوورآن ،بوواب 31؛ مسووند احموودبن حنبوول ،ټوووک ،2مخونووه
 514 ،402 ،433 ،411 ،202 ،234،232او  521او
ټوک ،3مخ 34او ټوک ،4مخ.13
 .2سوونن ترمووني ،ابووواب ال ووو ؛ سوونن ابوون مادووه ،كتوواب اقامووو
ال ال ؛ مسند احمدبن حنبل ،ټوک ،2مخ.433

د خداے پاک ځينې صفتونه او په هغو کښې

22

«دهنم به ته ويل کياي :آيا موړ او ډک شوې؟ وائي به :هَل
مِن مَزَيدٌ ،آيا څه نور څه شته که نه؟ نو خداے تعالیٰ به

خپله «پښه» په هغۀ کښې کيادي او دهنم به چغې پورته
کړي چې :بس دے ،بس دے (يعنې موړ شو )!»
او په بل روايت کښې راغلي دي چې وې فرمايل:
«دهنم به مړياي او ډکياي نه تر دې چې خداے تعالیٰ به

خپله پښه په دهنم کښې کيادي او دهنم به غا وکړي چې

بس دے بس! نو په دې وخت کښې به موړ او ډک او ګډ وډ

شي».

1

 -5په قيامت او دنت کښې د خداے رؤيت (ليدل)
د خلفاو د مکتب راويانو روايت نقل کړے دے چې رسول
اهلل

به ،په قيامت کښې خپل پروردګار ويني وائي چې

 .1دا روايت د مشوهور صوحابي ابووهريره لوه قولوه دے چوې د قواف
سورت په تفسير کښې يې راوړے دے د صحيح بخاري ،ټووک،3
مخ ،120کښې راغلے او هم دا رنګ په باب ودوه يوماون ناضور د
التوحيد باب ،ټوک ،4مخ 111کښې هم راغلے دے.

20

پېغمبراکر
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فرمايلي دي چې :پس له دې چې ټول

پېغمبران له شفاعته مخ واړوي نو مومنان به ماته راشي زۀ

به د پروردګار درګاه ته ورشم او د ننوتلو ادازه به واخلم

پس له ادازې به زۀ خپل پروردګار وينم او ورته به سنده
وکړ  ...د حديث تر آخره پورې.

1

وائي هم يې داسې فرمايلي دي چې:
«خداے تعالیٰ به د قيامت په ورځ خپلو بندګانو ته
راکوزياي چې د هغو تر مينځ قضاوت او فې له وکړي».

2

او وائي داسې يې هم فرمايلي دي چې« :تاسو به ډېر زر
خپل پروردګار په څکاره توګه ووين».،

3

اووائي دا يې هم فرمايلي دي چې:

 .1صحيح بخاري ،كتاب التوحيد ،ټووک ،4موخ 105او لوه زيوات
تف يل سره ،ټوک ،4مخ.111
 .2سنن ترمني ،كتاب الزهد ،ټوک ،1مخ.221
 .3صحيح بخاري ،كتاب التوحيد ،ټوک ،4مخ.100
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21

«مسلمانان به د قيامت په ورځ خپل پروردګار لکه د
سپوږمۍ ويني او هيڅ کو رش او تکليف يا تنګوالی به نۀ

دوړياي».

1

او خداے تعالیٰ به په هغه ورځ فرمائي:
«په دنيا کښې چې چا د څه عبادت کړي وي په هغۀ پسې

دې ورشي نو ځينې به نمر پسي ځې او ځينې به په سپوږم،

پسې ځي ،او ځينې به استکبارانو او طاغوتيانو پسې ځې
او د پېغمبر

امت به له منافقانو سره په خپل ځاے والړ

پاتې وي .نو خداے پاک به د يو ناپيژانده کس به توګه
هغوي ته ورشي ورته به ووائي چې :زۀ ستاسو پروردګار يم.
هغوي به ووائي مونا خداے ته له تا پناه غواړو! مونا به
دلته تر هغه پورې والړ يوو چې زمونا پروردګار دلته راشي
او کله چې هغه راشي نو هغه مونا پيژنو ،نو خداے به خپل

 .1صوحيح بخواري ،كتوواب التوحيوود ،او كتوواب ال ووال  ،او كتوواب
التفسير؛ صحيح مسلم ،كتواب ال وال ؛ سونن ترموني ،ټووک،11
مخونه  10او .21
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31

شکل هغه شان کړي چې کو شکل کښې يې مومنان پيژني

نو دوي ته به ووائي چې زۀ ستاسو پروردګار يم نو هغوي به

ووائې چې هو! هم تۀ زمونا خداے يې ،او ورپسې به روان
شي».

1

او په بل روايت کښې وائي:
«[هر يو کس دې خپل معبود پسې الړ شي] ان تر دې چې د

خداے عبادت کوونکو نه عالوه و نيكوكاره او که بدكاره و
بل څوک به هلته پاتې نۀ شي .نو خداے به په هغه شکل
کښې چې هغه يې ليدلے ؤ هغوي ته ورشي او هغوي ته به

وويل شي چې د څه انتظار کوئ؟ هر امت او ډلې چې د څه

عبادت يې کوۀ په هغو پسې روان شول .وائي به :مونا...د

خپل پروردګار چې په دنيا کښې مو د هغۀ عبادت کوۀ په

انتظارکښې يوو .خداے به ورته وفرمائي :زۀ ستاسو

پروردګار يم هغوي به دوه يا درې ځله ووائي چې مونا

 .1صووووحيح مسوووولم ،كتوووواب االيمووووان؛ صووووحيح بخوووواري ،كتوووواب
التوحيد ،ټوک ،4مخ.100

د خداے پاک ځينې صفتونه او په هغو کښې

31

خداے سره څه بل څه شريک نه ګڼو .هغه به ورته وفرمائي

چې :آيا ستاسو او د خداے تر مېنځ څه نښه نښانه شته چې
له هغې يې وپيژن،؟ وائي به :هو!« ...پَنډۍ» نو خداے به

خپله «پَنډۍ» راڅکاره کړي او دوي به ورته سنده وکړي

بيا چې کله سَرُونه اوچت کړي نو وبه ګوري چې خداے ،په

هماغه وړومبي شکل کښې بدل شوے دے چې دوي په

وړومبي ځل ليدلے ؤ نو هغه به وائي چې زۀ ستاسو
پروردګار يم هغوي به وائي :هو ته زمونا پروردګار يې».

1

 .1صحيح مسلم ،كتاب االيمان ،حديث 221؛ صوحيح بخواري ،د
نساس سورت په تفسير کښې ،ټوک ،3موخ 01او كتواب التوحيود،
ټوک ،4موخ .110كاشوکې د خوداے کتوونکي پوه موونا دا احسوان
کړې وې چې د خپل خداے کو موخ يوې ليودلے وي او کوموه پنوډۍ
چووې د هغوووي توور ميوونځ نښووه وه ،مووونا تووه بيووان کووړې وې چووې لووه دې
فضيلته وروسته نۀ وې پاتې شوي او مونا به ترې ډيوره شوکريه ادا
کړې وه!

32
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په دنت کښې د خداے پاک ديدار او ليدنه
روايت يې کړې دے چې رسول اهلل

د دنتي مؤمنانو په

حقله فرمايلي دي:
«مؤمنانو او په دنت فردوس کښې د خداے ليدلو تر مينځ،
د خداے د کبريايي ردا نه عالوه بل څه فاصله نيشته».

1

نو کله چې دنتيان هغۀ ته ننوځي ،نو خداے تعالیٰ به
فرمائي:
بل څه غواړئ چې درته درکړ ؟ هغوي به ورته وائي :آيا مونا

دې نېکمرغه او سعادت من نه کړو؟ آيا په دنت کښې دې
ځاے رانۀ کړ او د دوزخ له اووره دې ننات رانۀ کړ؟ نو،

خداے پاک به خپل حناب او پرده پرانيزي (او خداے به

 .1صووحيح بخوواري ،كتوواب التوحيوود ،ټوووک ،4مووخ111؛ صووحيح
مسلم ،كتاب االيمان ،حديث .213
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وګوري) نو هغو په نزد به ،د خداے تعالیٰٰ د ديدار نه
محبوب شی بل څه نۀ وي».

1

او روايت کړے شوے چې رسول د خداے

وفرمايل:

په هماغه حال کښې چې دنتيان په نعمتونو کښې غرق وي

ناڅاپه به يو ځالنده نور په هغوي وځلياي نو چې سرونه

اوچت کړي نو ګوري به چې پاک اهلل د هغوي د پاسه والړ
دے او فرمائي« :درود او سال دې وي په تاسو اے

دنتيانو!» پېغمبراکر

وفرمايل :دا په قران پاک کښې

د پاک اهلل هماغه وېنا ده چې فرمائي
او پېغمبر وفرمايل :له دې وروسته به خداے د
هغوي تماشا کوي او دوي به د خداے تماشه کوي او تر څو
چې دغه ديدار داري وي نو هغوي به بل نعمت ته هډو پا

نۀ کياي ان تر دې چې خداے د هغوي له سترګو غيب او
پناه شي او د هغۀ نور او برکت به په ځاے پاتې کياي».

 .1صحيح مسلم ،كتاب االيمان ،حديث .212
 .2سنن ابن ماده ،مقدمه ،حديث .104
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او وائي،هم دا رنګ يې فرمايلي دي:
...د خداے په نزد قدرمن دنتي هغه کس دے چې سحر او
ماڅا د خداے مخ ويني .بيا ،رسول اکر

د دې ايت

تالوت وکړ          :په
هغه ورځ به ځينې څيرې او مخونه خوشحاله وي او خداے
ته به کتونکي وي.

1

او روايت نقل شوے چې رسول اهلل

فرمايلي دي چې:

«بهشتيان به د خداے د زيارتې (ليدنې) لپاره الړ شي او

خداے به خپل عرش هغو ته ورڅکاره کړي او د دنت په يو
باغ کښې به خپل ځان وروڅائي او په هغه منلس کښې به

بل څوک نه وي مګر دا چې خداے له هغوي سره خبرې

وکړي دومره پورې چې په تاسو بهشتيانو کښې ځينو ته
فرمائي :فالنکيه! ايا په فالنکۍ ورځې د ياد دي چې تا څه

څه کړي وو؟ هغه به په ځواب کښې وائي :پروردګاره! زه د

 .1سنن ترمني ،كتاب صفو الننو ،ټوک ،11مخونه 10و.11

د خداے پاک ځينې صفتونه او په هغو کښې

35

نۀ يم بخښلې؟ هغه به وفرمائي :ولې نۀ بخښلې مې يې.....
بيا به مونا دنتيان خپلو کورونو ته بېرته راګرځوو او زمونا

څځې به زمونا مالقات لپاره راځي او مونا ته به وائي چې

په خير راغل ،،ستړي مۀ ش ،تاسو په داسې حال کښې

راستانۀ شوئ چې مخونه مو ډېر زيات نوراني ،څائسته او

خوشبو داره شوي دي نو مونا به ورته وايو ،چې نن مونا
خپل پروردګار سره وو او بايد همداسې څائېسته راستانۀ

شو و او مونا د دې حقدار يوو».

1

په قيامت کښې د خداے تعالیٰ د ليدلو او د هغۀ د

اندامونو او اعضاؤ د صفت په اړه په هم دومره روايتونو
بسنه کوو او هم دومره شمېر د بېلګې او مثال لپاره بس ګڼو
ځکه چې مونا د دې ټولو موردونو د شميرلو او راټولولو

 .1سووونن ابووون مادوووه ،كتووواب الزهووود ،حوووديث  ،4333مخونوووه 1451
او1452؛ سوونن ترمووني ،ابووواب صووفو الننووو ،ټوووک ،11مخونووه 13
او.12
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د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

نيت او اراده نۀ لرو .په راتلونکي بحث کښې د دې حديثونو
د معناو او د سپيناوي په اړه اختالف ،څيړو.

د دغو روايتونو په سپيناوي او معنا کښې اختالف
ځينې مسلمانانو د دې حديثونو په ظاهر باندې ايمان

راوړے دے او په دې ايمان يې ،په خداے باندې د ايمان

او د خداے په توحيد باندې د عقيدې لرلو دليل ګڼلې ،او

نور کسان ،کو چې د دې حديثونو معنا له دسميت نه بغېر

بولي« ،معطلِّو ال فات» نوموي ،يعني د خداے د

صفتونو ختمونکي يا د خداے صفتونو ته ،پا نۀ کوونکي
بلي!
مسلم په خپل صحيح کښې په ايمان نومې کتاب کښې
ليکلي دي او بخاري هم په خپل صحيح کښې په توحيد

کتاب کې راوړي دي.
ابن خزيمه خو په دې اړه يو بيل او ځانګړے کتاب د توحيد
او د پروردګار د صفتونو ا)بات په نو ليکلے دے او دغه
ټول حديثونه يې صحيح ګڼلي دي .او باوري دے چې ټول

32

د خداے پاک ځينې صفتونه او په هغو کښې

حديثونه عادالنو له نورو عادلو کسانو نقل کړي دي او په
مو)ق او با اعتماده راويانو نيوکه روا نۀ ګڼي.

1

د ابن خزيمه د کتاب د بابونو لړليک داسې دے:
خداے لپاره د نفس ا)باتول
خداے لپاره د څيرې او مخ ا)باتول
د پروردګار د «صورت» د ذکر باب
د خداے لپاره د «سترګو د )ابتېدو» باب
دخدای لپاره د «اوريدلو او ليدلو د )ابتيدو» باب
د خداے لپاره د «الس د )ابتولو» باب
د پاک خداے لپاره د «پښې د )ابتولو» باب

 .1ابن خزيمه ،محمد بن اسحاق ،لوے حافظ او د مکتب خلفواو د
امامووانو امووا دے د وفووات نېټووه  311هنووري ،پووه حووديث کښووې د
بخووارى او مسوولم اسووتاد دے .د هغووه كتوواب پووه  1320هنوورى کووال
کښې په قاهره کښې چاپ او خپور شوے دے د هغه ژوند ليوک د
کتاب په مقدمه کښې ولټوئ.
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د دې باب چې «ټول مومنان به د خداے پاک تماشه او
نظاره کوي»
د دې باب «چې ټول مومنان به د قيامت په ورځ خداے
پاک ويني»
او همدا رنګ،اما حافظ عثمان بن سعيد الدارمي (د
زوکړې کال  201هنري) د خپل کتاب ځينې بابونه يې د

دهميه ډلې د عقيدو په ردولو کښې داسې راوړي دي:
د شعبان د پينځلسمې شپه د [خداے پاک] د نازليدلو باب
د عرفې په ورځ د [خداے پاک] د نازليدلو باب
د قيامت په ورځ د حساب اوکتاب لپاره د خداے پاک د

نازليدلو باب

د دنتيانو لپاره د خداے پاک د نازليدو باب
د خداے پاک د ليدو باب

1

 .1دا کتوواب پووه  1131م ويالدي کووال کښووې پووه ليوودن کښووې چوواپ
شوی دی.
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او همدارنګ ،ذهبي 1په خپل کتاب
کښې داسې ايتونه او حديثونه راوړي دي چې د
خلفاو د مکتب پيروان د پوهې او فهم په مطابق ،له علو
څخه مراد د خداے مکاني علو او لوړتيا ده ،هغۀ بيا د دې
نظريې د تاييدولو په هدف ،د صحابه ؤ او علماو او

محديثينو اقوال بيان کړي دي.

 . 1اما حافظ شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز
النهبى تولد  240هنرى د هغه كتاب په مدينې منورې کښې د
وهابيانو د خرڅنځای په  1300هنرى کال کښې دوهم چاپ سره
خپور شوی دی.

د اهلبېتو

په مکتب کښې

د خداے صفتونه
د خداے تعالیٰ د صفتونو په اړه مو د ځينو مسلمانانو
روايتونه د ابو هريره او له ابو هريره نه عالوه د نورو په

استناد سره ذکر کړل .دا ډول شبهې چې د يهودو د تورات له
افکارو څخه د متا)ر کېدنې او د قران پاک له لفظي او
ظاهرې معنې سره د تمسک المله دي اهلبيتوامامانو
دغو شبهو ته په څه ډول ځوابونه ورکړي دي .اوس ،د اهل
بيتو

د تعليماتو په رڼا کښې دا روايتونه ،څيړو.

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې
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 -1روايت د آد خلقت د خداے په صورت سره د
په مکتب کښې

اهلبېتو

اهل بيتو امامانو

د ابوهريره د روايتونو يعنې «آد په

خپل شکل کښې پنځول» حقيقت په دا ډول بيان کړے دے
چې فرمائي:
حسين بن خالد وائي :حضرت اما رضا
اے د رسول اهلل
اکر

ته مو وويل:

نمسيه! خلق روايت نقلوي چې رسول

فرمايلي چې :خداے اد د خپل شکل و صورت

غوندې پنځولے دے .نو اما

وفرمايل« :خداے دې

هغوي تباه کړي چې د حديث وړومبۍ برخه يې حنف(لرې)
کړې ده حقيقت دا دے چې رسول اهلل

يوه ورځ د دوو

کسانو څنګته تيرېدۀ چې هغوي دواړو يو بل ته کنځلې

کولې او واې ورېدل چې يو پکې بل ته ي ويل :خداے دې
تا او ستا په شان نور کسان سپک او بدرنګه کړي .نو

پېغمبر ورته وفرمايل :اے د خداے بنده! دا خپل انساني

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

د اهلبېتو

43

ورور ته مۀ وايه ځکه چې خداے آد (انسان) د هغۀ په شکل
(هم شکل) خلق کړے دے.

1

په بل روايت کښې و له وړومبي روايت سره نزدې مضمون
سره و له ابو الورد بن )مامه او هغه يې له اما علي
نقلوي چې وائي:
پيغمبراکر

واوريدل چې يو کس بل ته داسې ويل:

خداے دې ستا مخ او ستا په شان د نورو مخ کسان خراب

او بدرنګه کړي .نو هغۀ حضرت ورته وفرمايل :خوله دې
بنده کړه غلے شه او دا خبره مۀ کوه ځکه چې خداے پاک اد

(انسان د هغۀ په شکل کښې پېدا کړے دے (يعني انسانان
يې هم شکله پېدا کړي دي)».

2

او په بل روايت کښې وائي :اما ابوالحسن موسىٰ
كاظم

ته مو ليک ولياۀ او له هغه حضرته مو د خداے

 .1توحيد صدوق ،د تهران چاپ ،د  1302سپوږميز هنوري کوال،
مخ.153
 .2هماغه ،مخ.15
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پاک د دسم او شکل او صورت په حقله پوڅتنه وکړه نو
هغه بزرګوار زما په ځواب کښې وليکل چې:
؛
«پاک دې هغه خداے چې هيڅ کو شے د هغه په شان نيشته
هغه نۀ دسم لري او نۀ مخ».

1

د دې حديث په څيړلو سره به ،النديني ټکي روڅانه
شي
وړومبے :د حديث د وړومبۍ برخې حنفېدل
کو روايت مو چې له ابوهريره رواړے دے په هغۀ کښې د
خداے د ګران رسول

وړومبۍ برخه حنف شوې ده.

يعنې دا عبارت چې :رسول د خداے

يوه ورځ د دوو

کسانو څنګته تيريدۀ چې هغوي دواړو يو بل ته کنځلې
کولې او وائې ورېدل چې يو کس بل ته ويل :خداے دې تا

او ستا په شان نور کسان سپک او بدرنګه کړي.

 .1هماغه ،مخ ،112حديث .13

د اهلبېتو

پېغمبراکر

په مکتب کښې د خداے صفتونه..
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هغۀ ته وفرمايل :دا خبره خپل ورور ته مۀ

کوه دا ټول حنف شوي دي!
د حديث وړومبۍ برخه چې ډېر اهميت لري حنف شوې ده
او يوازې وروستۍ برخه يې چې ويل يې:
يې نقل کړې ده او دې حنف سره داسې ګومان
کياي چې د ها ضمير په صورته کښې خداے ته ګرځي او
اوريدونکي دا ت ور کوي چې پېغمبراکر

فرمايلي

چې خداے تعالیٰ اد په خپل شکل يعني د خداے په

شکل کښې پېدا کړے دے(.حال دا چې ها ضمير په خپله
هغه وړومبي کس ته ګرځي .متردم).
دويم :د ابو هريره په حديث کښې د دوو څيزونو زياتوالے
الف -د دويم حديث په ابتدا کښې له رسول اهلل

څخه

نقل شوي وو چې :څوک چې خپل مسلمان ورور سره دګړه

کوي نو د هغۀ په مخ له څپيړې ورکولو دې ډډه وکړي دا

عبارت د دې حديث د حنف شوې وړومبۍ برخې يو بل
تحريف ؤ چې مخکې مو ورته اشاره وکړه.

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

43

ب -د وړومبي روايت په آخر کښې له رسول اکر

څخه

داسې نقل شوي وو چې ابو هرېره وويل :رسول د
خداے

وفرمايل :خداے پاک اد د شپيتو ذراع و يو

ذراع تقريباً دېرش سنټي ميټره وي و اوږد خلق کړ چې دا

خبره هم د نننۍ زمانې له سائېنسي او علمي معلوماتو سره
سمون نۀ خوري.

د ابو هريره د حديث په دې برخه کښې له ځيرتيا وروسته دا
تر السه کياي چې هغه ،د تورات د خلقت او پېدايش په اړه

له افسانو څخه ډېر زيات متا)ر شوے ؤ ،هغه افسانې چې
ابو هريره خپل معلومات له هغو تر السه کړي وو.
له همدې امله ويلو شو چې ابوهريره د پيغمبراکر

د

حديث يوه برخه حنف كړې ده .او حديث يې داسې دوړ
کړے چې د تورات له روايتونو سره مطابقت ولري ،بلکې
له ځانه يې هم پکښې زياتے او اضافه کړې ده چې په تورات

کښې د خلقت په اړه افسانې سره سمون وخوري ،او دا هم

ممكنه ده چې د هغه دا دواړه روايتونه له اسرائيلياتو

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

42

(دعلي او دروغ) وي او د مسلمانانو په کلتور کښې داخل
شوي وي.
خو په دې وده چې دا حديثونه له يو مشهور صحابي لکه

ابوهريره څخه نقل شوي دي نو د خلفاو د مکتب پيروکار له
هغۀ سره تمسک کوي او پرې يې عمل کوي او ګومان يې

پېدا کړے چې خداے هم د انسان په څېر اعضا او اندامونه

لري .په همدې خاطر ،د قران پاک په هر ځاے کښې هم چې

د خداے پاک د وده ټکے راغلے دے لکه:

نو

هغه يې په لغوي معنا ،چې د انسان او حيوان د بدن يو
اندا دے تفسير کړے دے.

 -2د اهلبېتو
د اهلبيتو

په مکتب کښې «يداللّه»

په روايتونو کښې د يداللّه تفسير او معنا

داسې شوې ده:
محمد بن مسلم وائي له اما باقر

مې پوڅتنه و کړه :دا

چې خداے پاک فرمائېلي دي چې     :

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې
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       اے ابليسه! تا
ولې هغه شي ته چې ما په خپل الس دوړ کړے ؤ سنده ونۀ
کړه؟" [په دې ايت کښې له يد نه مراد څه دے؟] اما
وفرمايل :يد د عربو په ژبه کښې د طاقت او توان او نعمت
په معنې سره راځي ،لکه پاک اهلل فرمايلي دي چي  
"     او زما طاقتور او توانمن بنده
داود ياد کړه" او په بل ځاے کښې يې هم فرمايلي دي چې
"   او آسمان مو په خپل قدرت سره
دوړ کړ ".او په بل ځاے کښې فرمائي    :
"او هغوي مو په خپل روح سره قدرتمن کړل ".لکه داسې هم
ويل کياي:

«فالنکي په ما ډېر

زيات فضل او احسان کړے دے ».او دا چې
«هغۀ ماته زيات نعمتونه راوبخښل».

 .1توحيد صدوق ،مخ ،153لومړۍ حديث.

1

د اهلبېتو

41

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

څخه مې

همدا رنګ محمد بن عبيده وائي :له اما رضا

په دې آيت کښې چې خداے پاک شېطان ته فرمائي
        

   
  
 

1

اے ابليسه! تا ولې هغه شي ته چې ما په

خپل الس دوړ کړے ؤ سنده ونۀ کړه ايا ځان دې لوے

وګڼۀ؟" د ((يد)) د تفسير په حقله پوڅتنه وکړه نو اما
وفرمايل« :يعنى په خپل قدرت او طاقت سره».

2

او همدار نګ ،محمد بن عيسىٰ بن عبيد وائي :له لسم
امامه ،على بن محمد عسكري

نه مې د دې ايت

     
  ؛" 3او د قيامت په ورځ ټوله زمكه د هغه
   
   
 

 .1سوره ص.25 :
 .2توحيد صدوق ،مخونه 153و ،154دويم حديث.
 .3سوره زمر.32 :

51

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

(په قدرت) قبضه کښې ده او اسمانونه به يې (د قدرت) په
څي الس كښې نغښتي وي ".په اړه پوڅتنه وکړه وې

فرمايل :د خداے تعالیٰ دا تعبير د هغو کسانو لپاره دے
چې کو خداے پاک د نورو مخلوقاتو په شان او د هغو

شبيه ګڼي .ايا ليدلي دې نۀ دي چې فرمايلي يې دي  :
   

"هغوي ،خداے لكه چې وړ

دے(هغه شان لکه څرنګه چې د خداے د پېژندګلو حق
دے) نۀ دے پېژندلے" يعنى چونکه دا يې ويل چې :د قيامت

په ورځ به زمکه د خداے په الس او پننه کښې او اسمان به
هم د هغۀ په څي الس کښې نغښتے وي .نو ځکه خداے پاک
وفرمايل چې لکه څنګه د خداے د پيژندلو حق دے هغسې

مو ونۀ پيژندۀ .ځکه چې هغوي دا هم ويل چې   :
  ؛" 1خداے په هيچا څه نۀ دي نازل
 
   
  
  
 
 
کړي ".بيا خداے تعالی ځان له قبضه کولو او د الس له
 .1سوره انعا .11 :

د اهلبېتو
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په مکتب کښې د خداے صفتونه..

پننې پاک ګڼلے دے او فرمايلي يې دي چې:
"       هغه له هغه څه
پاک او باالتر دے ،چې هغوى يې ورسره شريكوي".

1

د عربي ژبې او لغت پيژاندو د تېرو ايتونو او روايتونو په
باره کښې د اهل البيت

ويناوې په څه توګه

اخېستې(درک کړې) دي او هغه يې له استعمال شويو
موردونو سره مطابق ګڼلي دي.
راغب اصفهاني په خپل کتاب «مفردات القرآن» او د اوس

مهال عالمان په «معنم الفاظ القرآن كريم» کښې وائي چې:

«يد» د بدن يو اندا دے چې کله کله په نورو معنو کښې

لکه هغۀ څه چې د بل کس په واک کښې دي ،استعمالياي

مثال کله هم چې وويل شي چې :فالنکے څيز د هغۀ په «يد»

 .1توحيد صدوق ،مخ ،131حديث اول.

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

52

(الس) کښې دے يعني د هغۀ د واک او اختيار الندے
دے.

1

دغو عالمانو او پوهانو د يد ټکي لپاره نهه ( )1منازي
معنې ذکر کړي دي چې يوه معنا يې پکې په تېرو دريو
ايتونو کښې ذکر شوه او هم دا رنګ دا ايت 
   چې مراد يې دا دے چې ،د ودود د عالم
د ټولو چارو واک اختيار د خداے په الس کښې دے او ټول

مودودات په بشپړ خضوع او تواضع او خاکسارۍ سره د

هغۀ حکم تر الندې دي .او هم دا رنګ په

دملې

کښې چې وائي :ټول خېرونه او نيکيانې د خداے په اختيار
او واک کښې دي .او د      دمله د يهوديانو
په نزد يعنى د انفاق له لحاظه د السونو بنديدل (بخيلي)
دي ،خو که چرې مبسوطه استعمال شي يعني د انفاق له

 .1لکه مونا په پښتو کښې هم وايو چې حکومت د فالني په الس
کښې دے يا د قانون السونه ډېر اوږدۀدي وغېره (شاهين).

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..
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لحاظه توان من او سخي .او دا د هغه ايت په شان دے لکه
چې پکې پېغمبراکر

ته خطاب دے چې فرمائي:

     او خپل السونه (د بخيل په شان)
مۀ تړه.
خو څومره د حېرانتيا خبره ده د خلفاو د مکتب د پيروکارو
طريقه ،چې د يد ټکے په       ايت
کښې چې د پېغمبراکر

په شان کښې نازل شوے ،په

منازي معنا تفسيرکړےدے او دا يې له بخيلتوب څخه
کنايه ګرځولې ده چې له خپل ماله د انفاق توان او طاقت نۀ

لري.

1

 .1تفسير قرطبي ،ټوک ،11مخ ،251د دې ايوت پوه تفسوير کښوې
په؛ تفسير ابون كثيور ،ټووک ،5موخ 33کښوې پوه هغوه کښوې داسوې
راغلي دي :.دومره بخيل مه کيواه چوې هيچوا توه هوم څوه ورنوۀ کوړې.
لکوه يهوديوانو وويول چوې د خووداے السوونه تړلوي دي يعنوي هغوووي
خداے بخيل وګڼۀ.

54

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

خو بيا هم هغوي(سني عالمانو) د يد ټکے په دې ايت  
   کښې په حقيقي معنا يعني د بدن يو غړے او
عضو په معنا تفسير کړے دے! د خلفاو د مکتب د ځينو
عالمانو ،د داسې بدې پوهې او ناوړه استعمال علت څه

دے؟

په داج او څيړنې سره د يد ټکي د داسې ناسم تفسير اصلي
علت ،د خلفاو په مکتب کښې د پيغمبراکر

له

اصحابو څخه له نقل شويو حديثونو څخه معلومياي.
لکه څنګه چې همدغه ډول خبرې خداے ته د «پخښې» او
«پَنډۍ» نسبت په ورکولو و معاذاللّه و کښې هم تيرې شوې.

 -3د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے

«پَنډۍ» او «قد يا پښه»
د اهلبېتو امامانو

د روايتونو په يوه برخه کښې له

پَنډۍ مراد داسې بيان کړے شوے دے :عبيد بن زراره
وائي :له اما دعفر صادق

څخه مې د دې ايت  

د اهلبېتو
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په مکتب کښې د خداے صفتونه..

 1په حقله پوڅتنه وکړه نو اما
 
 
 
 
 
 

په يو

الس سره د پَنډۍ دامې ونيولې او بل الس يې په سر
کيښود او وې ويل:

پاک دے زما

عالي رتبه خداے!
شېخ صدوق وائي :د اما

د وينا مطلب چې وې فرمايل:

دا دے چې خداے پاک پَنډۍ نۀ لري.

2

او همدا رنګ،محمد بن علي حلبي روايت کوي چې اما
دعفر صادق

د خداے پاک دې قول    

 په حقله وفرمايل :دبار خداے پاک او پاکيزه دے له
دې چې د انسانانو په شان پنډۍ ولري ،بيا يې خپلې پښې

پَنډۍ ته اشاره وکړه او لباس يې ترې اوچت کړ او دې ايت

 .1سوره قلم.42 :
 .2توحيد صدوق ،موخ ،155حوديث سوو ؛ بحواراالنوار ،ټووک،4
مخ ،2حديث .13
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د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې


  
  
  
   
 
    
  
 
تالوت يې وکړ    

1

او سندې ته رابلل كېاي؛ خو(د سندې كولو) وس به يې نۀ
وي .او وې فرمايل :بدکاره قو به ګډ وډ او اللهاندې شي
او د هغې ورځې لوړاوې او عظمت به ورباندې داسې غالب

شي چې سترګې به يې ځېرې او زړونه به يې حلق (ستوني)
ته راورسياي       .
 ؛ 2حال دا چې سترګې
 
  
 
 
   
 
    
  
 
 
به يې (له شرمه) څكته وي ،خوارۍ او ذلت به راګېركړي وي

او په يقين سره(،دوي هغه کستان دي) چې له دې مخكې
چې روغ رمټ وو سندې ته رابلل شوي وو.
او هم دا رنګ ،حسين بن سعيد له اتم اما علي رضا

نه

د دې ايت        

 .1سوره قلم.42 :
 .2سوره قلم.43:

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

   په اړه پوڅتنه وکړه .اما

52

ورته

وفرمايل :يوه نوراني پرده به راڅکاره شي او ټول مومنان به
سنده وکړي خو د منافقانو مال او شا ،به داسې تاؤ شي

چې د سندې توان به ونۀ لري 1.د كشف ساق په اړه

حديثونو داج خداے پاک په قران شريف کښې فرمائي:
     کله چې هغه لويه او عظيمه
واقعه راپيښه شي»« .كشف ساق» په عربۍ ژبه کښې د يو

څيز په سخت والي او د پيښې په عظمت او لوے والي

داللت کوي.
په يو روايت کښې راغلي دي چې له ابن عباسه د دې ايت
په حقله پوڅتنه وشوه      هغه وويل
چې :کله هم چې د قرآن شريف په يو آيت يا ټکي نۀ پوهيائ
نو هغه په شعر کښې ولټوئ چې هغه د عربو ديوان (لغت او

ژبه) دے .مګر د دې شاعر دا وېنا مو نۀ ده اوريدلې چې

 .1عيون اخبار الرضا؛ تفسير نور الثقلين ،ټوک ،5مخ.315

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

50

او زمونا دنګ سخت

وائي:

شو يعني اخيري حد ته ورسيد .ابن عباس له دې وروسته
وويل چې د      معنا دا ده چې :د
قيامت په ورځ به چارې سختې او پېښه به ډيره لويه
راپيښياي.

1

لوے او پوهو لغت پيژاندي څاغلي راغب اصفهانى ،په

خپل کتاب مفردات القرآن کښې دا ايت ،د ابن عباس او د
هغۀ د پيروکارو په شان تفسير کړے دے.

2

همدارنګ د م ر يو اوسنې عالم او دانشور ،په خپل

کتاب معنم الفاظ قران الکريم کښې وائي« :كشف ساق»

د پېښې له سخت والي او شدت څخه كنايه ده.

 .1تفسير قرطبى ،ټوک ،3مخ.254
 .2مفردات راغب ،د سوق لفظ.
 .3معنم الفاظ القرآن الكريم ،د سوق لفظ.

3

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

51

نو ،د دې ايت په اړه د لغت پيژاندو او مفسرانو د اقوالو او

نظرياتو له څيړلو نه پس ،و د صحابه و له زمانې نه تر اوس

مهاله پورې روڅانياي چې د كشف ساق معنا حقيقي نۀ ده

بلکې منازي او کنائي ده او که ووايو چې دنګ والړدے

نو معنا يې دا نۀ ده چې هغه هم د انسان په شان الس او

پښې لري او اوس په پښتو والړ دے ،خو د دې فائده څه ده

چې د مشهورې او مقبولې معنې په خالف د ابو هريره او د
نورو صحابه و روايتونه راغلي دي؟ او وائي چې

پېغمبراکر

د دې ايت     

تفسير داسې کړے دے چې« :خداے پاک به خپله پَنډۍ
راڅکاره کړي او مومنان به ورته سنده کوي!»
نو له دې تفسيره ،د خلفاو د مکتب ځينو کسانو دا ګومان

کړے دے چې و نعوذ باهلل و خداے پاک هم پښه او پَنډۍ
لري.

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

31

 -4د اهلبيتو

په روايتونوکښې د «عرش» او

«كرسۍ» تفسير
زراره وائي :له اما دعفر صادق

مې پوڅتنه وکړه چې

خداے فرمايلي دي چې      :
د هغۀ کرسۍ ،په آسمانونو او زمکه باندې خوره ده ،آيا
آسمان او زمکې (خپل ځان کښې) کرسۍ راګېره کړې ده يا

کرسۍ اسمان او زمکه راګېر کړي دي؟ وې فرمايل :كرسۍ
نۀ يوازې دا چې اسمانونه او زمکه يې راګير کړي بلکې

عرش او هر څه په کرسۍ کښې مودود دي.

1

او داود رقي وائي :له حضرت اما دعفر صادق

څخه

مې د دې ايت په اړه     
پوڅتنه وکړه وې فرمايل :چې نور کسان په دې اړه څه وائي.
عر

مې وکړ :نور وائي :چې عرش په اوبو والړ دے او

 .1توحيد صدوق ،مخ ،322حديثونه  4او .5

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

31

خداے په عرش .وې فرمايل :دروغ ويل شوي دي .که څوک

هم دا ګومان وکړي نو هغۀ خداے يو داسې څيز فر

کړ

چې هغه وړلے شي د ګرځولو او وړلو شي او خداے پاک ته
يې د مخلوقاتو د صفت نسبت ورکړ او د داسې نظريي

الزمه او پايله دا ده چې هغه څيز چې خداے وړي راوړي له

خداے څخه مضبوط او طاقتور دے!(حال دا چې خداے له
ټولو طاقتور دے.

1

اباصلت ،عبدالسال بن صالح هروي وائي :د عباسيانو
خليفه مأمون له اما رضا

څخه د دې ايت تفسير

وپوڅتۀ        
      
 ؛ 2او هغه (خداے) ،هغه ذات دے چې اسمانونه او
 
 

زمکه يې په شپاو ورځو (وختونو يا دورانونو) کښې پېدا

 .1هماغه ،مخ ،311حديث .1
 .2سوره هود.2 :
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د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

کړل او د هغۀ عرش په اوبو ؤ 1د دې لپاره چې تاسو وآزمائي
چې کو يو پکې په عمل کښې له ټولو څۀ دے .نو اما
ورته ځواب ورکړ :خداے تعالیٰ ،عرش ،اوبۀ او فرڅتې د
اسمان او زمکې له خلقته وړاندې پنځولي وو.

2

د دواړو مکتبونو د روايتونو دادونه او موازنه
وړومبے :د خلفاو په مکتب کښې د عرش او كرسي معنا:
د خداے عرش لفظ په قران شريف کې شل ځله او د كرسى
لفظ يوازې يو ځل راغلے دے لکه   :
" رحمان خداے په عرش احاطه لري ".او يا دا

 .1د عرش معنا تخت او د حکومت او قدرت ځاے دے ويلي
شوي دي چې د خداے عرش په ټول دهان دے ځکه چې په ټولو
دهانونو د هغه حکومت دے.
 .2توحيد صدوق ،مخ ،311حديث .2

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..
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چې"       :د هغۀ کرسۍ
په آسمانونو او زمکه خوره ده".
د خلفاو د مکتب ځينې عالمانو لکه ابن خزيمه او هم داسې

نورو «عرش» او «كرسي» مادي دسمونه فر

کړي دي

چې و نعوذ باهلل و خداے پاک په هغه کښيني ،د خپلې دې

عقيدې لپاره يې د قران پاک په اووه ( )2ايتونو سره ،چې

پکښې د «عرش» او «استویٰ» ټکي راغلي دي ،استدالل

كړے دے .لکه د دې ايت د معنا په اړه يې دا ګومان کړے

دے       چې د خداے
کرسۍ او تخت دومره غټ او لوے دے چې پکښې

اسمانونه او ځمکې ځايياي.

مونا په خپل بحث او تحقيق کښې داسې پوهو شو چې د

خلفاو په مکتب کښې د داسې فکرونو او عقيدو اصلي
علت النديني موردونو ته ګرځي:

34

 -1له پېغمبراکر

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

څخه د داسې روايتونو مودودګي

چې هغه په دې داللت کوي چې د خداے عرش د مودوداتو
له خلقت نه وړاندې ،په اوبو باندې ؤ.
 -2له پېغمبراکر

سره منسوب روايت چې وائي:

زمکه چې د وړومبي اسمان الندې ده او وړومبے اسمان د

دويم اسمان الندے دے تر اووو( )2اسمانونو پورې رسي
او د او اسمان د پاسه يو ستر درياب دے چې په هغۀ

باندې اوۀ غرونه دي او په دغو اوو( )2غرونو د خداے

عرش دے او خداے پاک په عرش باندې دے.
 -3له پېغمبراکر

سره منسوب بل روايت چې وايي :د

خداے عرش په اسمانونو باندې دے او خداے په
اسمانونو او عرش باندې دے او هغه (عرش او اسمانونه) د

خداے د دروند والي په وده د اوښ په شان نړياي او

فريادونه او چغې کوي (کله چې اوښ د بار د دروندوالي
المله داسې کوي).

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..
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 -4روايت شوے دےچې خداے تعالیٰ په کرسۍ ناست
دے او څلور واړه خوا ته د هغه بدن له عرشه څلور ګوتې

ستر او لوے دے وغېره....
اوس بايد د دې روايتونو له راويانو پوڅتنه وشي چې:
 -1آيا کو خداے چې په دې روايت کښې څلورو طرفونو

ته له عرشه ستر دےو نعوذ باللّه و څلور مخونه لري او څلور
ګوټه لري يا دا چې ايا عرش څلور ګوټيز دے ؟

 -2آيا دا چې په روايت کښې راغلي دي چې خداے هر خوا
ته له کرسۍ نه څلور ګوتې لوے دے ايا دا د انسانانو
ګوتې دي يا د بل چا ګوتې دي؟ په رڅتيا چې خداے د

داهالنو له ګومانونو ډېر برتر دے.
 -3د خلفاو د مکتب په ټولو روايتونو کښې راغلي دي چې
عرش له او اسمانه پاس دے او او اسمان له شپا اسمانه

پاس دے وغېره .....وړومبے اسمان د زمکې پاسه دے او د

دې ټولو له پاسه عرش دے او عرش د خداے ځاے ده
(نعوذ باللّه) .دا ټول روايتونه د فلکياتو او دهان شناسي له

33

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

علومو سره مطابقت لري علم فلکيات دهان اوۀ يا اتۀ طبقه
ګڼي ځمکه النديني طبقه او اسمانونه ورباندي ګڼي.
البته په اوو اسمانونو عقيده ،توحيدي عقيده ده ،خو د

علم فلکيات پخوانيو پوهانو له دې نظريې مادي او خپل
ذهن په مطابق ت وير راخېستے او وړاندې کړې يې دے خو

څه چې د دهان شناسۍ په ننني علم کښې )ابت شوي دي،

او د شمسي منظومې ټولې سيارې چې له نمر نه ګيرچاپېر
تاوياي له ګروړونو منظومو څخه څو منظومې بلي چې دا

يوازې د عالم ودود يوه کهکشان ده ،ايا د داسې روايتونو
د تفسير لپاره کومه الره شته؟
هو ،د خلفاو د مکتب له نظره په ايتونو او روايتونو کښې
دا ،د «عرش» او «كرسۍ» معنا وه.
دويم :د اهلبېتو

په مکتب کښې د «عرش» او «كرسۍ»

معنا:
کو روايتونه مو چې وړاندې ذکر کړل د هغو له مخې د

خلفاؤ د مکتب ځينې عالمان دې ته دوړ شوي دي چې د

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

32

خداے پاک «عرش» او «كرسۍ» چې په قران کښې راغلي
دي دوه مادي څيزونه وګڼي.
خو اهلبېتو امامانو

دا نظريه تاييده کړې نۀ ده او

فرمايلي يې دي :د دې ايت معنا    
   دا ده چې خداے پاک اوبۀ د اسمان او د زمکې له
  
پېدايښته مخکې خلق کړې دي .او له كرسۍ نه مراد د
خداے علم دے .نو ځکه    :
 2 يعنې :د خداے علم په آسمانونو اوزمکه خور
  
  
دے.
خو د «عرش» او «استوى» او «كرسۍ» معنا په لغت کښې
داسې ده چې وروسته راځي:

 .1سوره هود.2 :
 .2سوره بقره.255:

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې
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 -1عرش :عرش په اصل کښې با لرونکي ځاے ته وائي
چې د هغه دمع عروش ده لکه فرمايلي يې دي  :
 
 
  
 
  
    


او د هغو چتونه او بامونه

غورزېدلي وو .او همدا رنګ
يعنې :په باغ او د انګورو په ونې مو چت (با ) دوړ کړ .د

بادشاه تخت او د هغه د کښيناستو ځاے ته هم وائي ،د هغه

مقا ته هم عرش سلطنت ويلې شي چې دا د عزت او د

هيواد له چلولو څخه کنايه ده.
 -2استوىٰ :په قرآن كريم کښې شپا ځله د
دمله او يو ځل هم د     
دمله راغلې ده.
راغب اصفهانى هم په مفردات قرآن کښې وائي« :استوى»

کله هم «علىٰ» لفظ سره راشي نو متعدى کياي،

 .1سوره بقره.251 :

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..
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نو «استيال» په معنې راځي ،لکه   :
 ؛ رحمان خداے په عرش غالب او مسلط دے.
او ويلې شوي دي چې :د استوىٰ معنا يعنې   
        يعنى :هغه څه چې په
اسمان او زمکه کښې دي د خداے پاک په خوڅې او ارادې
سره تنظيم او برابر شوي دي .لکه فرمايلي يې دي چې  
      بيا يې آسمان
[پېدايښت] ته مخه کړه او اوه آسمانونه يې برابر کړل.
د عربو په اشعاروکښې

د غالب او مسلطېدو په

معنا هم راغلې ده لکه شاعر د عراق والي بشر بن مروان په
ستائلو کښې داسې وائي:

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

21

«بِشر» بې له تورې او وينې بيونې په عراق غالب ،مسلط
او واکمن شو.

1

 -3كرسي« :كرسي» د «علم» په معنا ده په همدې خاطر
لنډو علمي ليکونو او پمفلټ ته« ،كراسو» او ليکواالنو ته

يې «كراسى» ويل کياي لکه چې شاعر وائي:

يعنى :هغو خواو شا ته د نوراني څيرو کسانو ،چې د چارو
په علم يې پوهه لرله ،احاطه کړې وه .دلته له
مراد يعنى د چارو او د پيښو علم لرونکي.
او همدا رنګ ،په عربي ژبه کښې د هر څه اصل او ريښې ته

«كرس» ويلې شي .لکه ويلي شوي دي چې« :فالن كريم

 .1بشر بن مروان د امووي خليفوه عبودالملك موروان ورور او پوه 24
هنرى کال کښې په عراق کښوې د هغوۀ والوي ؤ او پوه ب ورې کښوې
په حق ورسيد.

د اهلبېتو

21

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

الكرس» يعنى «كريم الأصل» يعني په اصل کې کريم او
مهربان دے يعني له شريفې کورنۍ څخه دے.

1

پس ،دا چې په دې ايت کښې فرمايلې شوي دي چې:
      يعنې« :وسع علمه
السموات و الأر

؛ د هغه علم پر اسمانونو او ځمکې

خپور دی».
او دا معنا په نورو ډيرو ايتونو کښې هم راغلې ده .لکه په
سورۀ انعا کښې د ابراهيم

له قوله فرمائي   :

   زما د پروردګار علم ،په ټولو څيزونو خور
دے.

2

 .1تفسير طبرى ،ټوک ،3مخ0؛ اساس البالغو ،مخ ،311د كَرَسَ
لفظ.
 .2سوره انعا .01:

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

22

او د شعيب� له قوله داسې فرمائي     :
 زمونا د پروردګار علم ،په هر څه خور دی.
  


1

او د عرش د (وړونکو) حمل کوونکو فرڅتو له قوله فرمائي:
"      ای زمونا ربه!
ستا رحمت او ستا علم په ټولو څيزونو خپور دے".
او د موسی

2

له قوله چې خپل قو ته فرمائي  :

           
بې شکه چې ستاسو خداے يوازې اهلل دے چې له هغه بغېر

بل خداے نشته چې د هغۀ علم په هر څه محيط او خپور
دے.

3

 .1سوره اعراف.01:
 .2سوره غافر.2 :
 .3سوره طه.10 :

د اهلبېتو

23

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

د دوو مکتبونو د پيروکارو ترمېنځ له مودود تودو او ګرمو

بحثونو څخه يو بحث ،دا اصطالحات او د هغو تفسير او

معنې دي .،خو د خوند ټکے دا دے چې

لفظ د مکتب

خلفا عالمانو په ذهن کښې داسې منعکس شوے دے چې

کله په يو خاص ځاے عرش ناست وي او بيا له «عرشه»

زمکې ته راکوزياي ،او له دنته ،دهنم ته منتقلياي او خپله
پښه په دوزخ کښې ږدي چې هغه موړ او ډک کړي!

 -5خداے پاک ته د مكان او حركت او منتقل
کېدو نسبت ورکول
على بن الحسين بن على بن فضاله له خپل پالره روايت
کړے دے چې وې ويل :له اما رضا

مو د دې ايت په

 1 وې
 
 
 
 
  
    
      
باره پوڅته وکړه  :
فرمايل« :پاک او لوے دے خداے پاک له دې چې هغۀ ته د

 .1سوره فنر.22:

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

24

تللو او راتللو او ځاے په ځاے کېدو نسبت ورکړو ،بلکې
له تعبيرونو مراد د خداے «امر» دے».

1

او هم دا رنګ،ابراهيم بن ابىمحمود وائي چې :اما
رضا

ته مو عر

وکړ :اے د پېغمبر

حديث په اړه ،چې له رسول اللّه

نمسيه! دې

يې داسې نقل کړے

دے ستاسو نظر څه دے؟ وائي هغه حضرت(پيغمبر

)

فرمايلي دي چې« :خداے پاک هره شپه د دنيا اسمان ته
راکوزياي».
اما وفرمايل« :د خداے لعنت دې وي په هغو کسانو چې

خبره له خپل ځايه (مراده) کَاَوِي او منحرفه کوي يې .قسم په

خداے چې پېغمبراکر

داسې نۀ دي فرمايلي بلکې

هغه حضرت داسې فرمايلي دي چې« :خداے پاک هره

شپه ،د شپې په وروستۍ دريمه برخه کښې او د دُمعې په

شپه ،د شپې په وړومبي پار کښې ،يوه فرڅته د دنيا اسمان

 .1تفسووير نووور الثقلووين ،ټوووک ،5مووخ ،524حووديث  ،21لووه عيووون
اخبار الرضا کتابه په نقل سره.

د اهلبېتو

25

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

ته رالياي او هغۀ ته حکم ورکوي چې غا وکړه :ايا څوک
سوال کوونکے شته چې زۀ ورته عطا کړ ؟ ايا څوک توبه
کوونکے شته چې ګناهونه يې وبخښم؟ ايا څوک استغفار

کوونکے شته چې مغفرت ورته وکړ ؟ اے خېر لټوونکيه

بيړه وکړه! اے د شر غوڅتونکيه (الس ونيسه) صبر وکړه!

هغه فرڅته پرله پسې ټوله شپه ،داسې غاونه کوي ان تر دې

چې سحر راورسياي او د سهار په رارسيدو سره هغه خپل
ځاے ،ملکوت اسمان ته بېرته راګرځي .دا حديث زما

پالر ،زما له نيکۀ رسول اللّه

داسې نقل کړے ؤ».

1

او همدا راز ،يونس بن عبدالرحمن وائي چې :او اما
حضرت موسىٰ بن دعفر

ته مو عر

وکړ :خداے څه

لپاره خپل پېغمبر «آسمان» ته بوتلۀ او له هغه ځايه يې

«سدر المنتهىٰ» ته او له هغه ځايه يې «حنب النور» او بيا

يې هلته هغۀ سره ننوا او خبرې شروع کړې؟ مګر خداے
لپاره ځاے او مکان څه معنا نۀ لري؟
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اما

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

وفرمايل« :خداے پاک لپاره نۀ څه مکان ت ور

کېدې شي او نۀ په هغۀ زمان(وخت) تيرياي (ځکه چې هغه

دسم نۀ لري) بلکې هغه پاک ذات دا اراده وکړه چې په دې
وسيله فرڅتې او د اسمان اوسيدونکو ته شرافت او کرامت

وروبخښي ،او د خلقت او خالق عنائب هغه ته وروڅاي

چې کله بېرته راستون شي نو خلقو ته يې بيان کړي ،خو لکه

څرنګه تشبيه کوونکي وائي هغسې نۀ ده ،خداے له ټولو
شريکانو پاک او پاکيزه دے».

1

هم دا رنګ زېد بن على وائي :خپل پالر څلور اما زين
العابدين

ته مې وويل :ګرانه پالره! د ګران نيکۀ حضرت

محمد

په حقله مې خبر کړه؛ کله چې هغه حضرت،

اسمان ته بوتلل شو او خداے پاک د هغۀ امت لپاره

پنځوس نمونځونه مقرر کړل نو هغۀ خپل امت لپاره څرنګه

تخفيف او رعايت ونۀ غوڅتۀ تر دې چې موسیٰ بن عمران

هغۀ ته وويل :چې خداے ته بېرته ستون شه او لا تخفيف او
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په مکتب کښې د خداے صفتونه..

رعايت وغواړه ځکه چې ستا امت د دومره نمونځونو طاقت
نۀ لري.
پالر مې وفرمايل« :بچيه! رسول اهلل

هيڅ کله هم په

خداے وړومبي توب نۀ کوۀ او د خداے په حکم کښې يې
چون چرا نۀ کوله خو چونکه موسی له رسول اهلل

څخه

داسې خواست وکړ نو ځکه د خپل امت شفيع وګرځېد ،د

خپل ورور موسیٰ شفاعت ردول يې مناسب وڼۀ ګڼل ،نو د
خداے درګاه ته ستون شو او د نمنځونو د لاولو او تخفيف

خواست يې ترې وکړ چې له پنځوسو نمونځو يوازې پينځه
نمونځونه پاتې شول».
زېد وائي ومې ويل چې :ګرانه پالره! د پينځو نمونځونو له
مقررېدو نه پس ولې خداے پاک ته ستون نۀ شو چې نور هم

تخفيف وغواړي؟

وې فرمايل« :پېغمبر داسې خوڅه وه چې امت ته يې هم
تخفيف ورسي او هم د «پنځوسو نمونځونو» دزا او )واب،

ځکه چې خداے فرمايلي دي چې     :

20

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

  چا چې يوه نيکي وکړه هغوي ته به د لسو
نيکيانو برابر )واب ورکو  .پالر مې وويل چې ايا تاته پته
نيشته چې کله پېغمبراکر

زمکې ته راکوز شو نو

دبرائيل امين ورباندې نازل شو او وې ويل :اے محمده!

اهلل په تاسو سال وائي او فرمائي« :دا پينځه نمونځونه د

پنځوسو نمونځونو په ځاے دي    ».
   ؛ زما خبره نۀ بدلياي او زۀ هيڅ کله
په خپلو بندګانو ظلم او زياتے نۀ کو ».
وائي ومې ويل :ګرانه پالره! خداے خو څه صفت سره نۀ
شې ستائلې؟ وې فرمايل :هو ،خداے له دې لوے دے چې

د هغه توصيف او ستائېنه وشي :نو ومې ويل :نو بيا ولې

موسیٰ ،رسول د خداے

ته وويل چې« :دخداے

درګاه ته ستون شه؟ د دې وېنا مطلب څۀ دے؟ وې فرمايل:

«د دې وېنا معنا بالکل هغه معنا ده چې کومه معنا په قران

کې د ابراهيم د دغې وېنا مراد دا دے چې وې ويل  :

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

21

    ؛ زۀ خپل پروردګاه ته ستنيا چې
هدايت مې کړي .او همدا رنګ په قران کښې په خپله د
موسیٰ

د وېنا په معنا دي چې وې ويل    :
 اے پروردګاره! ستا طرف ته په تيزۍ سره راغلم چې
تۀ رانه راضي شې .او په قران کښې په خپله د خداے پاک د
کال په معنا راغلي دي چې فرمائي     :خداے
لوري ته وروځغل .،يعنى :د خداے کور د زيارت اراده

وکړئ .بچيه! کعبه د خداے کور دے او څوک چې د خداے
کور ته د تلو اراده وکړي نو داسې دي لکه چې هغۀ د خداے

طرف ته د تلو اراده کړې وي .او دوماتونه هم د خداے
کورونه دي او څوک هم چې د دومات په لوری ځي نو يقينا

د خداے اراده يې کړی ده او نمونځ کوونکے چې تر څو په

نمانځۀ والړ وي نو له خداے سره مخامخ والړ وي .او په
اسمانونو کښې د خداے پاک ځينې ځايونه دي چې هر

څوک هلته بوځي نو هغه د خداے طرف ته بوتلې شوې وي.

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

01

مګر د خداے تعالیٰ دا وېنا دې نۀ ده اورېدلې چې
فرمائي     فرڅتې او روح
االمين د هغۀ په لور پاس ځي .او هم دا رنګ ،فرمائي:
      
پاکيزه خبرې هغه طرف ته پاس ځي او (دا) نېک عمل يې
پاس وړي.

1

د خداے لپاره د مکان لرلو شبهې ته عمومي او کلي

ځواب

ابو ب ير وائي چې :حضرت اما دعفر صادق وفرمايل:

خداے پاک ،زمان (وخت) او مکان او حرکت او انتقال او
سکون (والړېدل) سره نۀ شي ستائلی بلکې هغه پخپله د

زمان او مکان او حرکت او سکون خالق دے ،په رڅتيا چې
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په مکتب کښې د خداے صفتونه..

د اهلبېتو

01

هغه پاک ذات له ستائلو هم لوړ دے.
».

1

د دغو روايتونو داج او موازنه
د مکتب خلفا پيروکارو و په تېره بياسَلَفيانو يعني وهابيانو

و په تېرو روايتونو باندې د اعتماد او باور له ودې چې د
هغو له کتابونو مو ذکر کړ ،داسې ګومان کړے دے چې

خداے پاک مادي دسم لري و نعوذ باهلل و او په عرش او
کرسۍ ناست دے لکه څرنګه يې دا ګومان هم کړے دے

چې له يو ځايه بل ځاے ته ځي او منتقلياي په تيره بيا د

ابوهرېره په روايتونو باندې د باور په وده دا ګومان کوي
چې د شپې د لا وخت له تېريدو نه پس يا د شپې په دريمې

برخې کښې خداے پاک له عرشه وړومبي اسمان ته
راکوزياي او خپل السونه پراخوي او خپلو بندګانو ته

خطاب کوي او ...يا دا چې د عرفې په ورځ (د لوے اختر په
شپه) راکوزياي وغېره....
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02

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

خو د اهل سنتو ځينې عالمانو لکه ابن خزيمه ،د ابوهريره

په دې روايت چې وائي« :د نمانځۀ فرڅتې نمونځ کوونکي
خداے طرف ته پاس ورولي» استدالل كړے چې خداے
تعالیٰ په اسمان کښې خپل مخ وص ځاے لري.
همدارنګ د ابوهريره دا روايتونه د دې سبب شوي دي چې

د خلفاو د مکتب پوهان او عالمان د قران پاک عبارتونو،
لکه       :

 ،...داسې تفسير

وکړي چې ګنې خداے تعالیٰ تګ راتګ هم کوي!.
خو د اهلبېتو
اما رضا
چې

په مکتب کښې مو وليدل چې حضرت
دا ايت     داسې تفسير بيان کړ
يعنى ستا د خداے امر او حكم راغے.

او هم دا رنګ مو وليدل چې د دنيا اسمان ته د خداے راتلو

حديث يې دروغ وبلۀ ،او هغه حديث يې تحريف شوے

وګڼۀ.
او دا مو هم ولوستل چې کله راوي له او اما

نه

پوڅتنه کوي چې :که چرې خداے پاک مکان نۀ لري نو ولې

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

يې خپل پېغمبر

03

«سدر المنتهىٰ» ته پاس وخيژوۀ؟ نو

اما ورته داسې ځواب ورکوي چې« :خداے پاک خپل
پيغمبر

اسمان ته وخېژوۀ چې خپل رسول

په

مبارکې هستۍ سره فرڅتو ته شرافت او کرامت وروبخښي
او همدا رنګ پېغمبراکر

هم د خداے تعالیٰ د خلقت

او خالق عظمت او عنائب وويني او هغه د زمکې
اوسيدونکو ته بيان کړي».
او اما زين العابدين

هم د خپل زوے زيد د دې

پوڅتنې په ځواب کښې چې :پېغمبراکر

ته د موسی د

دې وېنا مطلب څه ؤ چې وې ويل« :خداے ته بېرته ستون

شه او د کمولو (تخفيف) غوڅتنه ترې وکړه؟» اما وفرمايل

چې :دا وېنا د موسیٰ د دې وېنا په شان ده چې خداے پاک
سره په مناداتو کښې يې وويل چې :ستا لوري ته په بيړې
سره راغلم چې تۀ خوشحاله او راضي شی» او دا چې ،كعبه

د خداے کور دے ،او دوماتونه هم د خداے کورونه دي او
څوک هم چې دومات ته د تللو اراده وکړي ،د هغه کس په

څېر دي چې خداے پاک لوري ته يې د تللو اراده کړې وي.

04

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

همداسې دے د عرفې په ورځ د نمونځ کوونکي او دعا
کوونکي حالت چې تر څو د نمانځۀ په حالت کښې وي نو

داسې دي لکه خداے پاک ته مخامخ والړ وي».

په يو کلي او عمومي بيان سره

او اما دعفر صادق

داسې فرمائي« :خداے پاک په زمان (وخت) او مکان او
حرکت او سکون (اودرېدلو) سره نۀ شي ستائېل کېدې
بلکې هغه پخپله د زمان او مکان او حرکت او سکون خالق

دے ،په رڅتيا چې هغه پاک ذات له ستائلو هم باالتر دے.
».

 -3رؤيت خدا (د خداے ليدل) د اهلبيتو

د

روايتونو په رڼا کښې
ابو الحسن موصلى له اما دعفر صادق

څخه روايت

نقلوي چې وې فرمايل« :يو يهودي عالم اميرالمؤمنين
علي

ته راغے او پوڅتنه يې وکړه :اے اميرا لمؤمنينه!

آيا د عبادت په حالت کښې دې خپل خداے ليدلے دے؟ وې

فرمايل« :افسوس دې وي په تا! زۀ د داسې پروردګار

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

05

عبادت نۀ کو چې هغه مې نۀ وي ليدلے ».يهودي وپوڅتل:

هغه دې څرنګه وليدۀ؟ وې فرمايل« :افسوس دې په تا وي!
هغه سترګو سره نه شي ليدل کېدې؛ بلکې زړونه د ايمان په

حقيقت سره هغه ويني».

1

صفوان بن يحيىٰ وائي :د اهل سنتو محدث ابوقره له ما
وغوڅتل چې ما د اما رضا

خدمت ته ورولي .نو ما

اما نه ادازه واخېسته او اما هم ومنله چې را دې شي کله
چې ابوقره اما

ته ورغے سال نه پس يې د حاللو او

حرامو او شرعي حکمونو په اړه پوڅتنې پېل کړې تر دې

چې توحيد ته ورسيد او وې ويل« :زمونا په مکتب کښې

دا حديث دے چې خداے تعالیٰ خپل «رؤيت» او «كال »

په دوو کسانو وويشل .خپل کال او خبرې کول يې موسیٰ
ته وبخښل او خپل رؤيت او ليدل يې محمد

ته

وبخښل ».تۀ په دې اړه څه نظر لرې؟ نو اما رضا

ورته

وفرمايل« :نو بيا انسانانو او پېريانوته دا خبر چا راوړه
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د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

  سترګې
  
  
  
   
   
  
   
  
  
چې  :
هغه نه شي ليدې خو هغه سترګې ويني؟  
 2 د هغوي علم ،په هغۀ احاطه نۀ لري؟ او    

  
  
 ؛ 3هېڅ څيز د هغه غوندې نۀ دے؟ آيا دا
 
    
 
خبر خلقو ته حضرت محمد
ولې نه حضرت محمد

نۀ وه راوړې؟ ابوقره وويل:
ؤ .نو اما وفرمايل(( :نو بيا دا

څرنګه ممکنه ده چې يو سړے خلقو ته راشي او ورته ووائي

چې زۀ خداے راليالې يم او خلق د خداے حکم ته راوبولي
او ووائي چې     :
       

 .1سوره انعا .113 :
 .2سوره طه.111 :
 .3سوره شورى.11:

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

02

 او بيا ووائي چې ما هغه په خپلو سترګو سره
ليدلے دے او خپل په علم سره مې وموندۀ چې هغه د انسان

په څېر دے ».آيا شر نۀ لرئ؟ له دين سره دنګ کوونکو

زنديقانو هم ،هغه ذات ته داسې نسبت نۀ دے ورکړے چې

يو څه د خداے لخوا راوړي او بيا د هغه په خالف
ووائي.؟))

ابوقره وويل :خداے په خپله فرمايلي دي چې  :

  
     
وليدۀ .اما

1

او په يقين [پېغمبر] ،هغه په دويم ځل
وفرمايل :ورپسې بل ايت په خپله وائي چې

 ؛
      
   
 
څه يې وليدل .داسې فرمائي    :
څه چې (د پېغمبر پاک

 .1سوره ننم.13 :
 .2سوره ننم.11 :

2

) زړۀ وليدل ،ترې منکر نۀ شو،

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

00

" 1 په يقين ،د خپل رب
   
      
   
  
   
 
  
(ځينې) سترې نښې نښانې يې وليدلې ".او دا خبره روڅانه

ده چې خداے او د خداے نښې نښانې يو څيز نۀ دے .او

 2  د
  
   


  
 
خداے پاک فرمايلي چې   :
هغوي علم په هغۀ احاطه نۀ لري خو که د هغۀ سترګې وويني
نو دا خو يې ورباندې علمي احاطه ولرله او د هغۀ شناخت

يې تر السه کړ.
ابوقره اما ته وويل چې« :تۀ دا روايتونه دروغ بولې؟»
اما

ورته وفرمايل :که حديثونه د قران شريف مخالف

وي هو زه هغه دروغ ګڼم .خو په کو څه چې ټول مسلمانان

ادماع او د نظر اتفاق لري دا دي چې علمي احاطه په

 .1سوره ننم.10 :
 .2سوره طه.111 :

د اهلبېتو
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په مکتب کښې د خداے صفتونه..

خداے ممکنه نه ده سترګې هغه نۀ شي ليدلې او هېڅ څيز د
هغه غوندې نۀ دے».

1

دلته دوه ډوله رؤيت (ليدل) د بحث وړ دے:
 -1په دنياوي ژوند کښې د پېغمبراکر

«رؤيت»؛

 -2د قيامت په ورځ د مسلمانانو «رؤيت».
د پېغمبر د «رؤيت» په اړه د خلفاو د مكتب روايتونه

مختلف دي :د كعب االحبار په روايت کښې وائي چې:
«خداے تعالیٰ خپل «رؤيت» او «كال » په دوو کسانو
وويشل .خپل کال او خبرې کول يې موسیٰ ته وبخښل او

خپل رؤيت او ليدل يې محمد

ته وبخښل .د قيامت په

اړه د مسلمانانو د رؤيت او ليدلو په حقله هم ،مونا يوازې د

ابوهريره روايت ذکر کړ چې وې ويل« :تاسو به د قيامت په
ورځ خداے داسې وين ،لکه څرنګه چې په دنيا کښې نمر او

 .1توحيوود صوودوق ،مخونووه 111و و ،112حووديث 1؛ بحوواراالنوار،
ټوووک ،4مووخ ،31حووديث 4؛ اصووول كووافى ،كتوواب التوحيوود ،بوواب
ابطال الرؤيو ،حديث .2
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د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې

سپوږمۍ صفا وين ،په هغه ورځ به هر يو کس خپل معبود

پسې ځي ان تر دې چې په دوزخ کښې به له هغوي سره
محشور شي او يوازې د خداے عبادت کوونکي مع هغه

نېکوکاره وي او که بدكاره به پاتې شي .نو خداے پاک به

په هغه شکل کښې چې هغه يې ليدلے نۀ ؤ هغوي ته ورشي

او هغوي ته به وويل شي چې د څه انتظار کوئ؟ وائي به:
مونا د خپل پروردګار چې په دنيا کښې مو د هغۀ عبادت

کوۀ په انتظارکښې يوو .خداے پاک به ورته وفرمائي :زۀ

ستاسو پروردګار يم هغوي به دوه يا درې ځل ووائي چې
مونا له خداےسره څه بل څه شريک نه ګڼو .نو خداے به په

هماغه وړومبي شکل کښې راشي کو شکل چې د دوي په

ذهن کښې ؤ او به وائي چې زۀ ستاسو پروردګار يم هغوي
به ووائي :هو! تۀ زمونا پروردګار يې .نو هغۀ پسې به روان

شي او دنت ته به داخل شي».

او د دې روايت په آخر کښې راغلي دي چې« :يو کس به په
محشر کښې بيل پاتے شي حال دا چې مخ به يې دهنم ته

کړے وي او خداے سره به چل کوي ،ورو ورو له دهنمه

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..
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لرې کياي ان تر دې چې دنت ته ورسي .نو دلته به خداے
وخندياي او هغۀ ته د دنت داخليدو ادازه ورکوي نو کله

چې ننوځي نو خداے به ورته ووائي چې څه غواړې وغواړه.
هغۀ هم چې څه يې په زړۀ کښې راځي له خدايه به وغواړي،

او خداے به د هغۀ د غوڅتلو دوه چنده ورکړي».

مونا دلته ،له هغو کسانو چې د دې روايتونو په سموالي
باوري دي ،څو پوڅتنې لروو:
 -1ابوهريره په خپل روايت کښې وائي چې« :خداے پاک

خپل شکل بدلوي» دا بدلون څرنګه دے؟ آيا هر ځل چې
خپل شکل بدلوي نو له وړانديني شکل سره څه فرق لري او

که نه؟
 -2ابوهريره وائي چې« :خداے به بيا په داسې شکل کښې

راځي چې هغوي يې پېژني» دا وېنا په دې داللت کوي چې

مسلمانانو له دې وړاندې خداے ليدلے ؤ ،اوس پوڅتنه دا

ده چې :کو خداے چې زمونا سني وروڼو ليدلے ؤ د هغه

خداے څيره څنګه وه؟

د خداے پاک صفات په دوو مکتبونو کښې
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 -3بله دا چې ايا خداے پاک د انسان په شان دسم لري او
يوه خاصه اندازه لري چې مومنان ورپسې دنت ته روان

وي؟

 -4آيا خداے خاندي او په خپلې خنده سره ،بدکاره او
دهنمي سړے بخښې او دنت ته يې ننباسي؟ که داسې وي،

د قيامت د ورځې حساب کتاب به څۀ کياي؟ او )واب او

سزا چرته ده؟ او په دې حال کښې(سزا او دزا) څه ګټه لري؟

او د حيرانتيا خبره دا چې د خلفاو د مکتب حديث شناسو
عالمانو دا روايتونه د ايمان او توحيد په کتابونو کښې

ذکر کړي دي!
او د همدغو روايتونو په سموالي باندې د عقيدې له امله
وهابيان د خداے پاک لپاره د دسم قائل شوي دي.
د خلفاو د مکتب دغه روايتونه د مومنانو په وسيله د

خداے د رؤيت (ليدلو) په حقله وو ،خو دحضرت

محمد

او د هغه حضرت د پاک آل د مکتب د روايتونو

خالصه په دې اړه داسې وه چې د پېغمبراکر
(حضرت علي

د وصي

) په وړومبي دليل کښې د خداے رؤيت

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..
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(ليدل) ،قلبي رؤيت بللے او له سترګو سره د خداے ليدل يې
نفي کړي دي .او مونا پوهو شوو چې کله هم د
الفاظ په اسالمي سرچينو او منابعو کښې پېدا شي نو
مراد يې قلبي رؤيت (د زړۀ په سترګوليدل دے چې د ايمان

د حقيقت په وسيله داسې د زړۀ سترګې تر السه کياي ،او له
اما رضا

څخه د شيخ صدوق د نقل کړې شويو

روايتونو په استناد سره وايوو:
سترګو سره د څيزونو رؤيت او ليدل له مادي دسمونو سره
تعلق لري خو کو مودودات چې دسم نۀ لري لکه روح نو

هغه د دسم په سترګو سره نۀ شي ليدل کېدې او يوازې د

نښو نښانو له الرې پيژندل کياي .او خداے پاک مادي

دسم نۀ لري چې د سَر په سترګو سره وليدې شي ،بلکې هغه
پاک ذات يوازې د هغۀ د قدرت او علم او حکمت او د نورو

ربوبي صفتونو د نښو نښانو له الرې پيژندل کياي.
او په بل روايت کښې ،اما رضا د يوې پوڅتنې په ځواب
کښې چې د دې روايت« :خداے تعالی خپل کال او خپل

ديدار (رؤيت) د حضرت موسیٰ او حضرت محمد

تر
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مينځ تقسيم کړ» د سموالي او ناسموالي په حقله شوې وه،

دا روايت دروغ بولي او فرمائي« :که داسې وي نو د خداے

دا مبارک ايتونه چا پېريانو او انسانانو ته راورسول لکه

چې فرمائي :سترګې هغه نۀ ګوري خو هغه سترګې ګوري،

مخلوقات د هغه له ليدلو او درک کولو عادز دي او هيڅ

څيز د هغۀ غوندې نۀ دے؟»
او هغه وخت چې پوڅتنه کوونکے ،د اما وېنا د دې
روايتونو تکنيب(دروغوالے) ګڼي ،اما

فرمائي« :هو!

کو روايت او حديث چې د قران پاک مخالف وي ،هغه
دروغ ګڼم».
پېغمبراکر
اهلبېت

ته خداے پاک حکم ورکړ چې قرآن او
د اسال د پيژندني لپاره تله او معيار وګرځوي،

خو ځينې مسلمانان [که څه هم] اهلبېت

د دې معيار دُزس

نۀ مني،خو ټول په دې خبرې اعتراف کوي چې قران شريف د
اسال د پيژندګلو معيار او تله ده.
په داسې حال کښې هم ،د خلفاو د مکتب پوهان په ځاے د

دې چې روايتونه قران سره ؤتلي چې د حديثونو سموالے او

د اهلبېتو

په مکتب کښې د خداے صفتونه..
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ناسموالے ورته روڅانه شي د قران تفسير او معنا د دغو

روايتونو په رڼا کښې کوي ،يعني هغوي دا قران معيار نۀ
دے ګرځولے بلکې د ابوهريره او كعباالحبار او د هغۀ په

شان د نورو حديثونه يې معيار ګرځولي او هغه حديثونه

«سنت نبوي» نوموي او خپلو ځانونو ته هم د «اهل سنت»
نو ورکوي.
هغوي د قران پاک مُحکَم ايتونه له خپلې ظاهري معنو څخه

منحرف کړي دي او خپل دې کار سره يې د قران معياروالے
تر پوڅتنې الندې راوستے دے.
مونا وليدل چې اما رضا

ټينګار کوي چې قران شريف

د روايتونو د سموالي معيار او محور دے او که يو روايت
له قران شريف سره مخالف وي نو هغۀ ته څه پا نۀ دي کول

پکار.
او د هغو کسانو په رد کښې چې څو د خداے رؤيت او په
سترګو ليدل ممکن ګڼي د خداے دا ايت تالوت کوي چې:
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 1  سترګې هغه
  
  
  
   
   
  
   
  
  
 
نه شي ليدې خو هغه ذات سترګې ويني.
او د خداے پاک د دې وينا په حقله چې  :
 2    ډېر مخونه به په دغه ورځ
     
      
 
خوشحاله او تازه وي او خپل رب ته به ګوري .داسې

فرمائي :يعني هغوي به د خداے «امر» ته سترګې په الره
وي .او د خپل پرودرګار د امر او حکم په انتظار کښې به
وي .او دا ايت هم د خداے پاک د هغې وېنا په شان دے

چې د حضرت يعقوب د اوالد په واقعه کښې يې نقل کړې ده
    

      
   
  
چې خپل پالر ته يې وويل  :
او په کو کلي کښې چې مونا دېره وو د هغۀ ځاے نه

پوڅتنه وکړه .يعنى د هغه ځاے له خلقو نه پوڅتنه وکړه .او
 .1سوره انعا .113 :
 .2سوره قيامت.23 - 22:
 .3سوره يوسف.02 :

د اهلبېتو

12

په مکتب کښې د خداے صفتونه..

ټول هغه ايتونه چې د هغو ظاهر د خداے پاک په دسم
داللت کوي په دې ډول تفسير او سپيناوے کياي.
په دغو اقوالو عقيد لرونکو ته «منسمه» او «مشبهه»

ويلي شي .ځکه چې هغوي د نړۍ د خداے لپاره د «دسم»
قائل دي او هغۀ ته يې له مخلوقاتو سره «تشبيه» ورکړې

ده.
بې شکه چې د اهلبېتو امامانو

د داسې ايتونو تفسير

بيان کړې دے او د «ساق» او «يد» او «عرش» او د دغو په

شان نورو ټکو تفسير يې روڅانه کړے دے ،او له دا ډول

دعلي روايتونو

 1و لکه چې

تېر شوو يې پرده اوچته کړې ده .خو چونکه مونا د هغو ټولو
د بيانولو اراده نۀ وه نو يوازې مو د خداے په صفتونو

کښې له متعارضو حديثونو څو نمونې ذکر کړې او دا خبره

 .1د خداے تعالی د صفاتو په حقله دې کتابونو ته مرادعه کولې
ش :،اصول كافى ليکوال :محمد يعقوب كليني ،كتاب التوحيد؛
توحيد شيخ صدوق او عيون االخبار الرضا ،ليکوال شيخ صدوق.
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مو په ډاګه کړه چې هر مکتب د قران ايتونه په خپلې

مخ وصې نظريې سره تفسير کوي او له همدې امله د

خداے پاک په صفتونو کښې اختالف رامنځته کياي.

