
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ل څخه کار اخیستنهقد نصوصو په پوهه کې د ع

 امام ابوحنیفه رحمه هللا او د هغه د فقهي مدرسی نمونهد 

 دی پالونکی مخلوقاتو ټولو د چً دی لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ټول

َباَرك   إِلَْیكَ  أَْنَزْلَناه   ِكَتاب  » : فرماٌلً کې کتاب پخپل هغه وا م  ر  بَّ رَ  آَیاِتهِ  لَِیدَّ  َولَِیَتَذكَّ

( پېغمبره اې) ته تا موږ چي دى كتاب بركتناك ډېر یو دا:» ژباړه«اْْلَْلَبابِ  أ ول و

 فكر او پوهي د او وکړي غور ایتونو پر ده د دوى چي څو تر کړیدى، نازل

 مګر عبادت د الٌق نشته چً ورکوم ګواهً زه او «.واخلي درس ترېنه خاوندان

 نبً او سردار زمونږ چې ورکوم ګواهً زه او نلری، شرٌک هٌڅ چً دی هللا ٌو

 برکت او سالم درود دی، رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم علٌه هللا صلی محمد

 تر قٌامت د چې باندي چا هغه په او ملګرو په او آل په هغه د او هغه په وي دي

  .کوي تابعداري هغه د سره نٌکۍ په پوري ورځً

 و بعد:

د اسالم مبارک دٌن عقل ته ډٌره پاملرنه کړی ده ځکه چې عقل د مکلفٌت پوری 

اړه لري او د عقل ساتنه د اسالمً شرٌعت د مقصدونو څخه ٌو لوي مقصد ګڼل 

په اسمانً شرٌعتونو او  کٌږي او همدارنګه د شپږو کلٌاتو څخه ٌوه برخه ده چې

 ادٌانو د هغه په ساتنه کې اتفاق کړی دی.

هللا جل جالله مونږ ته الرښونه کړی ده چې د عقل څخه کار واخلو او فکر او 

غور وکړو د نړۍ او جهان د عقل لوٌه وګورو ترڅو د هغه په لوړوالً باندي او 

چې هللا جل جالله  همدارنګه د هللا جل جالله  په وحدانٌت باندي پوه شو لکه

َماَواتِ  َخْلقِ  ِفً إِن   »فرماٌی: لِ  َواْخِتاَلفِ  َواْْلَْرِض  الس  ٌْ َهارِ  الل  ات   َوالن  ٌَ  ِْلُولًِ ََل

 تګ په ورځً او شپې د او پٌداٌښت په ځمکً او اسمانونو د »ژباړه:« اْلَْلَبابِ 

 »او په بل ځاي کې فرماًٌ: «:دي نښانې ډٌري لپاره پوهانو هغو د کښً راتګ

اِتهِ  َوِمنْ  ٌَ َماَواتِ  َخْلقُ  آ ات   َذلِكَ  ِفً إِن   َوأَْلَواِنُكمْ  أَْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتاَلفُ  َواْْلَْرِض  الس  ٌَ  ََل

 او پٌداٌښت ځمکً او اسمانونو د څخه نښانو له هغه د او »ژباړه:« لِْلَعالِِمٌنَ 

 لپاره پوهانو د کښً پدې ډول باوري په. دى بېلوالى بېال رنګونو او ژبو د ستاسً

کرٌم اٌتونه وګوري نو همدارنګه که چٌرته ٌو څوک د قرآن « .دي نښانې ډېري

وبه ګوري چې قرآنکرٌم په عقل باندي هڅونه کړی ده او د عقل او د فکر څخه د 

چې هللا جل جالله کار اخٌستنً بٌالبٌل شکلونو باندی هڅونه ترسره شوی ده لکه 

، « ددی لپاره چې تاسی په ښه شان پوه شئ.»ژباړه:«َتْعِقلُونَ  لََعل ُكمْ  »فرماًٌ:



 لَِقْوم   »، « آٌا تاسً له پوهً څخه هٌڅ کار نه اخلئ؟»ژباړه:« َتْعِقلُونَ  أََفاَل »

ْعِقلُونَ  ُرونَ  لَِقْوم   »، «د هغه خلکو لپاره چې د پوه څخه کار اخلً»ژباړه:« ٌَ َتَفك  ٌَ »

 كوونكً فكر چً كوو وړاندي څرګنده ډاګه په لپاره خلكو هغو د »ژباړه:

ْفَقُهونَ  لَِقْوم   »،« دي پوهېدونكً  کړٌدي څرګندي پاره له خلكو هغو د :»ژباړه« ٌَ

 «..لري ادراك او پوهه چً

علماء اسالمً شرٌعت اسالمً شرٌعت کې که څوک فکر وکړي وبه ګوري چې 

تفصٌلً په اجتهاد او د شرعً احکامو په راوٌستلو کې چې د دٌته هڅولً چې 

کار واخلً ترڅو د خلکو لپآره د هغو د ژوند دلٌلونو څخه راوباسً د عقل څخه 

خو په عٌن ژوند په خه ډول سره پرمخ والړ شً  چاري اسانه شً او د هغوي

و هم ټٌنګار کړی دی چې هغه ته باٌد کې اسالمً شرٌعت د شرعً ثوابتوخت 

زٌان ونه رسٌږي پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم فرماًٌ: که ٌو حاکم حکم کوي او 

هغه اجتهاد وکړي او د هغه اجتهاد سم وي نو هغه لپاره دوه اجره دي او که حکم 

 نو هغه لپاره ٌو اجر دی.وکړي او اجتهاد وکړي او هغه خطا وي 

ډٌر لوي او مشهور اوند دی او د حنفً مذهب خامام حنٌفه رحمه هللا بی شکه چې 

ستنً د ه کې د عقل څخه د کار اخٌمذهب دی او همدارنګه د نصوصو په پوه

مدرسی رامنځته کوونکً دی هللا جل جالله هغه ته ډٌر لوي عقل ورکړي وو هغه 

بلکً د هغه مقصد او ه ٌی نه کتل تمکلف نه وي او ٌوازي د نص ظاهري اړخ 

مرام ته ٌی کتل نو له همدي لپآره امام ابوحنٌفه رحمه هللا د نصوص سره په چال 

علماؤ د هغه په هکله وٌلً دي  نځته کوونکې ووچلند کې  دعقل د مدرسً رام

 ابوحنٌفه رحمه هللا ته محتاجه دي.خلک امام ه فقه کې پ چې

زمان او د ځاي اود خلکو د پخپل فقهً مدرسه کې د امام ابوحنٌفه رحمه هللا 

ډٌر زٌات د قٌاس کې احوالو او طبٌعتونو مراعت کړی دی هغه ټولو ادله و 

او پدي کې اعتماد په معاذ رضً هللا احتحسان اود عرف څخه ګټه پورته کړی ده 

کله هغه ٌمن ته لٌږلو رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم عنه پدغه حدٌث کړي چې 

ه وي هغه وفرماٌل د هللا جل جالله پفرماٌل چې په څه شً باندي به فٌصله کوی 

پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم وفرماٌل که په هغه کې د څه پٌدا نکړل هغه  کتاب 

ووٌل د پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم په احادٌثو باندي هغه ورته وفرماٌل که هغه 

بر صل هللا علٌه وسلم وفرماٌل: مهغه ووٌل زه به اجتهاد کومه پٌغ کې پٌدا نکړی

استازی د هللا جل جالله د رسول د خبرو سره د رسول د هللا شکر دی چې د هللا 

برابره خبره کوي ددی ترڅنګ ځٌنً نور احادٌث هم شته چې د نص په پوهه 



امو د کار اخٌستنً هڅونه کوي خو دا باٌد دشرٌعت د عباندي د هغه څخه 

 مقاصدو په چوکاټ کې ترسره شً.

****** 

 دی، پالونکی مخلوقاتو ټولو د چً دی لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ټول

 شرٌک هٌڅ چً دی هللا ٌو مګر عبادت د الٌق نشته چً ورکوم ګواهً زه او

 د وسلم علٌه هللا صلی محمد نبً او سردار زمونږ چې ورکوم ګواهً زه او نلری،

 په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود دی رسول او بنده جالله جل هللا

 د سره نٌکۍ په پوري ورځً تر قٌامت د چې باندي چا هغه په او ملګرو په او آل

 .کوي تابعداري هغه

هغوي ته بخً نه دا چې وټول ادٌان ددی لپاره راغلً وو ترڅو خلکو ته خوښً 

كَ  أَْنَزْلَنا َما*  طه »بدبختً لکه چې هللا فرماًٌ: ٌْ طا  :»ژباړه « لَِتْشَقى اْلقُْرآَنَ  َعلَ

 اخته کړاو په ته چً کړی نازل ندى لپاره ددې باندي تا پر قُرآن دا موږها* 

ُكمْ  َجَعلَ  َوَما »او بٌا فرماًٌ:« .شې ٌْ ٌنِ  ِفً َعلَ  دٌن په او »ړه:اژب«  َحـَرج   ِمنْ  الدِّ

ٌُْسرَ  ِبُكمُ  هللا ٌُِرٌـدُ  »ا فرماًٌ:او بٌ« راوستې ده نه تنګً څه تاسً پر ٌې کښً  اْل

 راوستل سختً غواړي، راوستل اسانتٌا تاسً پر هللا »ژباړه:« اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  ٌُِرٌدُ  َواَل 

پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم د دوو کارونو منځ کې به که چې کله ، « غواړي، نه

اختٌار ورکړی شو هغه به هغه اسانه غوره کولو ترهغه پوري چې په هغه کې 

ولو  وه نو پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم په خلکو کې ترټګناه نه وه او که چٌرته ګناه 

نو د همدي لپاره د ضعٌف نصوصو په پوهه او ډٌر به د هغه څخه ځان ساتلو 

او همدارنګه د شرعی احکامو په تطبٌق کې باٌد له عقل څخه کار واخٌستل شً 

 هم باٌد د عقل څخه ګټه پورته شً. تطبٌق والً کې

د خپل عصر او د قهاء باٌد علماء او ف دي باندي ټٌنګار کوو چېهمدارنګه مونږ پ

ي او د خلکو د عاداتو ړاو د نوي پٌدا کٌدونکو حاالتو پاملرنه وکزمانً د احوالو 

ترڅوهغوي وکوالي شً فتوا په سمه توګه ورکړي او تقالٌدو ته پاملرنه هم وکړي 

نه ٌی هم کړی وي نه دا پداسی حال کې چې د خپل عصر او زمانً حاالت و کت

چې دوي د نورو عصورو او د زمانو د احوالو سره سم فتوا ورکړي څوک چې 

فتوا ورکړي او د خپلً زمانً واقعٌتونو ته ونه ګوري او همدارنګه د ځاي حاالت 

ونه ګوري او همدارنګه د خلکو د ژوند چارو ته ونه ګوري نو دا فتوا ددی المل 

ې چې زمونږ سختی سره مخامخ شً پداسی حال ککٌږي چې خلک د مشقت او د 

اسالمً شرٌعت په اسانً او سهولت باندي راغلی چې د خلکو څخه سختً لري 

 کوي.



هللا د مونږ پخپل دین باندي پوه کړي او زمونږ هیوادونه اوړ د نړۍ ټوول 

 وکړي هیوادونو ساتنه


