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åسریز 

 اهللا عليه وسلم، اما بعد!  رسول اهللا صىل احلمد هللا والصالة والسالم عىل

پدې وروستيو کې د بهرنيو هيوادونو څخه د غوښو او نورو 
خوراکي توکو واردات زمونږ ګران هېواد افغانستان ته زيات شوي 
دي، خو په مدني قانون کې ددې غوښو په اړه کوم ځانګړی بحث 
ندی شوی، د مسلمانانو ستونزه پکې داده چې ځينو حاالتو کې د 

خوړلو اړوند ډېره بې پروايي کوي او له هر ځايه چې يې غوښې د 
ومومي خوري يې، نن چې د نړی اقتصاد پرمختګ کړی په ځانګړي 
توګه زمونږ هيواد ته له زياتو هيوادونو څخه خوراکي توکي راوړل 
کيږي، د چرګ، پسه، غوا او نورو حيواناتو غوښې د بيالبيلو 

، هندوستان... څخه هيوادونو څخه لکه چين، امريکا، اروپا
 وارديږي.

زمونږ د عالمانو لويه ستونزه دا ده چې دوی انګيري ګواکې امريکا 
او اروپايې هيوادونه اهل کتاب دي نو ځکه کوم څاروي چې دوی 
حالل کړي د غوښو خوړلو په برخه کې يې مسلمانان کومه ستونزه نه 

او اروپا په لري. اصال� خبره دلته ده چې زمونږ علماؤ د ننی امريکا 
هکله کومه ځانګړې څېړنه نده کړې او له پخوانۍ امريکا او اروپا سره 
يې پرتله کوي پداسې حال کې چې په ننی امريکا او اروپا کې نه 
يواځې سيکولر او بې دينه خلک ډير شوي بلکې د ذبحې وسايلو هم 
توپير کړی، له بلې خوا يادو هيوادو کې خلک ذبحې ته د ديني 



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٢

سترګه نه ګوري بلکه يواځې يوه سوداګريزه مسئله يې  مسئلې په
پر وخت پرې کوم څه ومني ښه او که نه نو  قرارداد. که څوک د بولي

بيا هغوی په خپله عامه طريقه او د اسالمي اصولو په نظر کې نيولو 
پرته ذبح کوي نو له همدې کبله د وارداتي غوښو په اړه څيړنه، په 
امريکا او اروپا کې د هغوی د ذبح کولو ډول او په افغانستان ته د 

ېر اړين بحث بريښې چې بايد راوړل شويو غوښو په اړه معلومات ډ
 تر سره شي.

د نظرية الملکية مضمون استاد محترم محمد اياز نيازي ماته  
دنده راکړه تر څو پدغه اړوند يوه څېړنه وکړم، ما هم له ځنډ پرته په 
يادو موضوعاتو مطالعه او څېړنه پيل کړه، که څه هم ما پخوا پدې 

ته مې هم دنده  اړه څه څېړنې کړې وې او خپلو زده کوونکو
ورسپارلې وه چې پدې اړه تحقيقات وکړي، نوموړې څېړنې په ډېرو 
تلويزوني پروګرامونو کې هم نشر شوې، دغه ټول څيزونه ماته د 

 څېړنې په ترڅ کې يوه ښه تکيه وه چې ترې مې ګټه پورته کړه.



 

 

 (ستونزå) Ï مسئلې æړÇندې کوæنه 

ستونزه له بهرنيو هيوادونو څخه د راوړل شويو غوښو په اړه ده  
چې پدغو هېوادونو کې ډېرۍ غير اسالمي هيوادونه دي، نو پدې 
صورت کې خلکوته د شريعت په رڼا کې د دغو غوښو پېژندنه ډېره 

 ستونزمنه ده.

پدغو غوښو کې د حرامو او حاللو غوښو تر منځ  د بحث موخه:
و د هغوی پېژندنه، او خپلو هيوادوالو ته پدې اړه د معلوماتو توپير ا

 وړاندې کول.
د بحث اهميت: ددې بحث اهميت خورا زيات ده ځکه د حرامـو 
خوړل د انسان د عبـاداتو پـه ټولـو برخـو بانـدې اغيـزه کـوي، نـو د د 
مسلمانو داعيانو، علماؤ او مفتيانو اصلي دنده همدا ده چې پـدې اړه 

معلومات وړاندې کړي. نو ويلی شو چې پدې اړه بحث خلکو ته سم 
 د ټولو مسلمانانو لپاره اغيزناک ده.

پر اثارو کتنه: ددې بحث په اړه زياتې څيړنـې او ليکنـې شـويدي د 
 هغې له ډلې:

د دکتور يوسف قرضاوي کتاب الفتاوی (المعاصرة)، د سيد 
 (البحوث سابق کتاب (فقه السنة)، دعربستان دعلماؤو تاليف

العلمية)، د اسالمي نړی د اړيکو د کنفرانس کتاب (د ذبح او ذبائحو 
 احکام) همدارنګه ډېرې نورې څيړنيزې مقالې چې خپرې شوي دي.
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پوښتنې يا فرضيې: پدې بحث کې النـدې پوښـتنې يـا فرضـيې پـه 
 پام کې نيول شوي دي:

 وارداتي غوښې ټولې حرامې دي يا حاللې؟ -١
 راوړل شوې غوښې حاللې دي؟ ايا له بهرنيو هيوادونو څخه -٢
 کوم خواړه چې له بهر څخه راوړل کيږي څه حکم لري؟ -٣
اوس چې په ډېرو هيوادونـو کـې څـاروي يـا الوتـونکي د بـرق  -٤

 پوسيله حالليږي څه حکم لري؟
ايا د اسـالم سـپيڅلی ديـن د څـارويو د حاللـو د مخـه د بـرق  -٥

 استعمال ته اجازه ورکوي او يا نه؟
کې ډېر ځايه د هغـې کتـابتون لـه مـنهج  د څيړنې ډول: پدې بحث

څخه ګټه اخستل شوې چـې پـه کتـابونو کـې شـته دي او د امکـان پـه 
 صورت کې له ميداني منهج نه هم ګټه اخستل شوې ده.

د بحث ويش: دا بحث مـو پـه، د سـر خبـرې، درې بحثونـه، پـای 
 (پايله) او د مصادرو پر لست ويشلی ده:
، د سـتونزو حـل، د څيړنـې د سر خبرو کې مو د بحـث لـه مـوخې

 ډول او د څپرکيو له ويش څخه يادونه کړېده.
لومړي بحث کې مو (د حيواناتو ذبح کـول د اسـالم لـه نظـره) تـه 
ځــانګړی کړيــده چــې پــدې بحــث کــې د څــارويو د ذبــح پېژنــدل او 

ذبحې ډولونه (ذبـح، نحـر، عقـر،  ډولونه، د شرعي ذبحې تعريف، د 
يو ذبح کول، د څارويو له ذبـح کولـو د جرح)، په نويو طريقو د څارو

 مخه د برق استعمال او له نورو وسايلو څخه يادونه کړيدې.
دويم بحث کې مو له بهرنيو هيوادونو څخه د راوړل شويو غوښو 
په اړه څيړنه کړېده چې پکې لومړی له اسالمي هيوادونو څخه د 



 ٥  )ستونزه( کوونه ېاندړو ېمسئل د 

وړل راوړل شويو غوښو او بيا له غير اسالمي هيوادونو څخه د را
 شويو غوښو په اړه غږېدلې يو.

دريــم بحــث مــو لــه بهــر څخــه د خــوراکي توکــو د واردولــو لپــاره 
ځانګړی کړی ده، لومړی هغه توکي چې پکې غوښه استعمال شـوېده 

 او دوهم هغه توکي چې غوښه پکې نده استعمال شوې څيړلي دي.
دا چه دا څيړنې او بحثونو د انساني کوښښونو پايله ده نو څه چـې 
سم دي د ال�ه له لوري او هغه چې پکې سهوه شوی يم د خپلې اشتباه 

 او غلطۍ په توګه له تاسې بخښنه غواړم.
همدارنګه له محترم استاد نيازي څخه يوه نړی مننه کوم چې ماتـه 
يې ددې څيړنې په کولو دنده راوسپارله او پـه سـمونه کـې يـې راسـره 

الرښـود مونـدلی ده. مرسته وکړه پدې ډول هغه دې ترڅ کې مـا ښـه 
دې زما دا مخلصانه هڅـه پـه خپـل دربـار کـې قبولـه کـړي او  أال�ه

 كومـا ذالـمحترم استاد دې هم د کتاب له اجـر څخـه نـه محرومـوي. 

 .علی اهللا بعزيز

 والسالم عليکم ورحمة ال�ه وبرکاته
 عبدالظاهر داعي



 

 

 لومړì بحث:
 په Çسالã کې Ï غوښې پاکوÇلی

د څارويو او الوتونکو د غوښو خوړل په اسالم کې په دوه شرطونو 
 جايز دي:

بايد غوښه يې حالله وي: د اسالم د سپيڅلې دين د تګـالرې  -١
له مخې مسلمان نشي کوالی چې د هـر څـاروي يـا الوتـونکي 

که يواځې د هغو څارويو يـا الوتونکـو غوښـه غوښه وخوري بل
خوړلی شي چې شريعت د هغوی غوښـو تـه حـالل ويلـي وي 

 لکه د پسه، وزې، غوا، اوښ... غوښې.
همدارنګه په الوتونکـو کـې هـم ډېـر ډولونـه شـته چـې غوښـه يـې 
خوړل کيږي او د اسالمې فقې په اصطالح بايد ذي مخلـب (چنګـال 

 لرونکي) نه وي.
ــوې وي  -٢ ــه ش ــوي وي): دتذکي ــالل ش ــه ح ــرعي طريق ــه ش  (پ

څارويو يا مرغانو غوښه هغه وخـت د خوړلـو وړ ګرځـي چـې 
په شرعي طريقه حالل شوي وي. ځکه په شرعي طريقې سـره 
د حاللولو په نتيجه کې پاکه وينه له ناپاکې څخه جـال کيـږي. 
نــو پدغــه اســالمي طريقــه ذبــح کولــو کــې د حيــوان حاللېــدل 

 .)١(وړلو کې هم پاکوالۍ ثابتويثابتيږي چې د غوښې په خ

                                                      
هدايه شرح بدايه تاليف علي بن ابي بکر بن عبدالجليل المرغيناني (ت  -١

  ٩/٤٩٦) بيروت: المکتبة االسالمية (دط)، (دت)، ٥٩٣



 ٧  یپاکوال ښېغو د ېک اسالم په: بحث ړیلوم

د جمهورو فقهاؤ په وړاندې تذکيه هغه سبب تـه ويـل کيـږي چـې 
. احناف بيا تذکيـه د )١(پرې کورنی حيوان په اختياري ډول ذبح کيږي

څاروي د پاکېدو او د ماکول څـاروي د غوښـې د حاللېـدو او د غيـر 
 .)٢(ماکول د پوستکې د استفادې جواز بولي

د تذکيې حکمت: په حاللو کې حکمت دا ده چې د څاروي په 
رګونو کې ناپاکه وينه وي چې له ذبحې يا نحر پرته بل ډول لمنځه 
نشي تللی نو ځکه د اسالم سپېڅلي دين تل مسلمانانو ته پر حاللو 

ّيِ  َٔ �َۡ� ﴿خوړلو امر کړی ده:  ِحلَّ لَُ�ُم ٱلطَّ
ُ
ِحلَّ لَُهۡمۖ قُۡل أ

ُ
ٓ أ  ﴾َ�ُٰت لُونََك َماَذا

�َِث ﴿ وقال تعالى: ]٤[المائدة:  ّيَِ�ِٰت َو�َُحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡ�ََ�ٰٓ ﴾ َوُ�ِحلُّ لَُهُم ٱلطَّ
دا ځکه د مړو حيواناتو د خوړلو حکم ناروا ده چې  ]١٥٧[األعراف: 

 هلته همدا ناپاکه وينه د هغې په رګونو کې پاتې وي. 
لـه عملونـو همدارنګه د تـذکيې بـل حکمـت د شـرک او مشـرکانو 

څخه لرې کېدنه ده، او د انسانانو او څـارويو د خـوړو تـر مـنځ تـوپير 
ده، دا چې انسان الهی کرم تل په ياد ولري نو د هغې د نوم په اخستلو 

 سره نوموړی څاروی ورته حالليږي.

                                                      
س�بب الموص�ل لحل� أكل الحيوان البر�ي� اختياراً هذا تعريف الجمهور هي ال -١

لموسوعة الفقهية الکويتية تاليف زارة األوقاف والشئون اإلسالمية الکويتية، 
 ٣٩٠٧/ ٢أبوعمر  ٢قام بتنسيقه وفهرسته للموسوعة الشاملة 

أكله إن كان  عند الحنفي�ة بأنّها الس�بيل الشّرعي�ة لبقاء طهارة الحيوان وحل� -٢
مأكوال�، وحل� االنتفاع بجلده وشعره إن كان غير مأكولٍ. الموسوعة الفقهية 
الکويتية تاليف زارة األوقاف والشئون اإلسالمية الکويتية، قام بتنسيقه 

 ٧٢٣٦/ ٢أبوعمر  ٢وفهرسته للموسوعة الشاملة 



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٨

 Ï) ÊکاÐ Ïپاکڅ íæÑېا (æلونهډدæ 

 د څاروي ذکات دوه ډوله ده: 
 اختياري -١
 اضطراري -٢

(اختياري ذکات): په هغه څارويو کې دا ډول ذکات لومړی ډول: 
شته ده چې انسان د هغه د ذبـح کولـو تـوان ولـري چـې پـه دوه ډولـه 

 صورت نيسي:
 الف: ذبح.

 ب: نحر.
په  أد ذبح او نحر بنسټيز توپير او ويش ځکه شوی ده چې ال�ه

قرانکريم کې ذبح د هر حيوان لپاره استعمال کړېده او نحر يوازې د 
او د  ]٢[الکوثر: ﴾ ٢فََصّلِ لَِرّ�َِك َوٱۡ�َۡر ﴿اره استعمال شويده. اوښ لپ

ۖ ﴿ذبحې په اړه:  ن تَۡذَ�ُواْ َ�َقَرٗة
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ يَأ او د پسه د  ]٦٧[البقرة: ﴾ إِنَّ ٱ�َّ

 .]١٠٧[الصافات: ﴾ ١٠٧َوفََديَۡ�ُٰه بِِذبٍۡح َعِظيٖ� ﴿حاللو په اړه يې ويلي دي: 

 حي تعریفÐ Ïبح لغوÇ æÇ íصطال

لغوي: ذبح په لغت کې د يو څيز شق کولو ته وايي او وروسته بيـا 
 .)١(د څارويو د حلقوم د پرې کولو لپاره استعمال شوې ده

. په )٢(ذبح د ذال په کسرې هغه څه ته وايي چې ذبح کيږي
چې  ]١٠٧[الصافات: ﴾ ١٠٧َوفََديَۡ�ُٰه بِِذبٍۡح َعِظيٖ� ﴿قرانکريم کې راغلي دي 

                                                      
 ١/١١١جمهرة اللغة،: ابن دريد  -١

 ٤/١٦سيده المحکم والمحيط األعظم، ابن  -٢



 ٩  یپاکوال ښېغو د ېک اسالم په: بحث ړیلوم

پسه ترې هدف ده. همدارنګه ذبح د حيواناتو د غاړې  ابراهيمد 
: «.  ازهري وايي: )١(پرې کولو ته وايي بْحُ اة املذبوحة. والذِّ : الشَّ ةُ بِيْحَ والذَّ

بْح دَّ للذَّ . ذبيحه د حالل شوي پسه او ذبح د (ذال په کسر) )٢(»ما أُعِ

 هغه څيز چې ذبح ته تيار شوی وي وايي.
مي فقهاؤ په اصطالح کې ذبح د حلقوم، مـرۍ اصطالحي: د اسال

 او يا شارګ پرې کولو ته وايي.
 حلقوم: تنفسي مجرا
 مری: هاضمي مجرا

شارګ (دجان): د مری او حلقوم تـر څنـګ چـې دوه لـوی رګونـه 
 ځای لري او د وينې له مجرا څخه شمېرل کيږي. 

فرمايي: که د پورتنيو څخه يـې اکثـر پـرې شـي  /امام ابوحنيفه
درسته ده يعنې که له پورتنيو څلورو څخـه درې پـرې شـي او يـو ذبح 

 پاتې شي نو ذبح سمه ده او کوم خنډ پکې نشته.
ــام ابويوســف ــری او د دوه  /ام ــوم، م ــر څــو چــې حلق ــي ت واي

 شارګونو ځينې يو پرې نشي ذبح نه صحيح کيږي.
امام محمد شيباني وايي چې که لـه پورتنيـو څلـورو مجـراؤ ځينـې 

 نو د څاروي ذبح سمه نه ده. زيات پرې نشي
نحر: په لغت کې د صدر (سينې) په معنی ده چې جمع يې نحور 
ده، ابن منظور وايي: النَّحر الصدر و النُّحور الصدُور، (نحر� الصدر) 

                                                      
مفردات ألفاظ القرآن ألبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف  -١

 .  ١/٣٦٠ت) -بالراغب األصفهاني، دمشق: دار النشر / دار القلم (د

 ٢/٨٩تهذيب اللغة، األزهري  -٢



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ١٠

يې تر ټولو لوړ ځای ته وايي او هم د غاړې بند ته ويل کيږي. (و 
حر کيږي چې نحر البعير ينحره نحرا) د اوښې په هغه ځای کې به ن

حلقوم يې د سينې له لوړ ځای څخه ښکاره شي. (يوم النحر) د لوی 
اختر د ذی الحجی لسمه ورځ ده، ځکه اوښان پکې قرباني کيږي. او 

 .)١(]٢[الکوثر: ﴾ ٢فََصّلِ لَِرّ�َِك َوٱۡ�َۡر ﴿په ايت شريف کې راغلي دي 
نحر په اصطالح کـې د اوښ د رګونـو پـرې کولـو تـه وايـي چـې د 

 . )٢(ړې ښکتنۍ، سينې ته نږدې برخې سره شته ديغا
عقر: ع�قْر� وع�قْر� په لغت کې د عقم يا نازايي په معنی ده چې جمع 
يې عقّر او عقره ده. وع�قَر الفرس� والبعيـر� بالسـيف ع�قْـراً: پښـې يـې 

. په عربي ژبه کـې عقـر د اوښـانو او پسـونو د پښـو پـرې )٣(پرې کړې
وي، وروسته عربو بيا په وژنه او قتـل کـې  کولو ته وايي خو چې والړ

 هم استعمال کړل.
عقر د فقهاؤ په اصطالح کې د څـاروي د بـدن پـه هـره برخـه کـې 
زخمي يا جرح کولو ته وايي چې د ياد څاروي د وژلو په نيـت شـوي 

 .)٤(وي او په ذبح کولويې توان ونلري

                                                      
لسان العرب، محمد بن مکرم بن منظور األفريقي المصري، بيروت: دار  -١

 ٥/١٩٥، ١بيروت، ط  –صادر 

الموسوعة الفقهية الکويتية تاليف زارة األوقاف والشئون اإلسالمية الکويتية،  -٢
 ٢٥/١أبوعمر  ٢قام بتنسيقه وفهرسته للموسوعة الشاملة 

 .  ٤/٥٩١لسان العرب،  -٣

 ٢٥/١الموسوعة الفقهية الکويتية  -٤



 ١١  یپاکوال ښېغو د ېک اسالم په: بحث ړیلوم

ې اضطراري وژنه: د حيوان د بدن په هره برخه کې چې وي د ضرب
.  او د اسـالمي فقهـاؤ پـه اصـطالح کـې د )١(راوړلو څخه عبـارت ده

حيوان له هغې اضطراري وژنې څخه عبارت ده چې د ضربې پوسيله 
 ترسره شي. د عقر او جرح په نامه سره ياديږي.

 اسالمي فقهاؤ عقر په دوه ډولو ويشلی ده:
 الف: د جرح په معنی.

 ب: د حيوان پښو وهلو په معنی.
غوی معنی سره په عربي ژبه کې لـه يـوې اغېـزې او اثـر جرح: په ل

او يـا د سـالح  )٢(څخه عبارت ده چې د پوستکي پر مـخ پـاتې کيـږي
پوسيله زخمي کېدو ته وايي، عربان وايي: ج�ر�حه ي�ج�ر�ح�ـه ج�ر�حـاً ا�ثَّـر� 

 .)٣(فيه بالسالح: هغه يې د سالح پوسيله مجروح کړ
جرح په اصطالح کې له هغه ټپ څخه عبارت ده چې حيوان ته د 

 سالح پوسيله ورکول کيږي. 
که کله هم کوم کورنۍ څاروی يـاغي شـي او د هغـې د کـابو کولـو 
توان ونلري نو د هغې د ذبح په اړه کولی شي چې د سالح په فير يا د 
کوم بل ټپي کوونکي څيز پوسيله له لرې څخه وويشـتل شـي، خـو د 

 اندازه بايد دومره وي چې څاروی پرې ووژل شي.ټپ 

                                                      
  ٩/٤٩٦هدايه شرح بدايه  -١

الحسين بن محمد بن المفضل مفردات ألفاظ القرآن تاليف أبي القاسم  -٢
ت) -المعروف بالراغب االصفهاني، دمشق: دار النشر / دار القلم (د

١/١٧٦. 

  ٢/٥٢٧٦الموسوعة الفقهية الکويتية  -٣



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ١٢

امام ابی داوود له رافع بن خديج نه د حديث روايت کوي چې د 
مسلمانانو په يو سفر کې ترې اوښ ياغي شو او اس هم ورسره نه 

 وو، چا په غشي وويشته او هغه ووژل شو، حضرت محمد
وابد الوحش فما فع«وفرمايل: 

َ
ل منها هذا فافعلوا إن هلذه ابلهائم اوابد اك

دا حيوانات لکه د وحشي حيواناتو په څير ياغي کيږي نو  »به مثل هذا
کله چې ياغي شو دې سړي په څير کړنه ورسره وکړی. دا حديث 

 . )١(عالمه ناصرالدين الباني سم ښوولی ده

 دæ شرÇئطېÏ پاک ېÐ Ïبیح

ددې لپاره چې د يو حالل څـاروي غوښـه د خوړلـو لپـاره پاکـه او 
 وا شي، علماؤ څه شرائط ايښي دي چې په الندې ډول دي:ر

 د څاروي شرائط. -١
 د ذبح کوونکي شرائط. -٢
 د تسميې شرائط. -٣
 د ذبح د الې شرائط. -٤

 Ï څاíæÑ ځانګړتیاæې (شرÇئط): -١

                                                      
سنن أبي داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي تحقيق  -١

محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: دار الفكر حديث نمبر 
)صحيح وضعيف سنن أبي داود تاليف محمد ناصر الدين األلباني ٢٨٢١(
٦/٣٢١ 



 ١٣  یپاکوال ښېغو د ېک اسالم په: بحث ړیلوم

الف: د ذبحې پر وخت ژوندی وي: که چېرې د کوم څاروي روح 
ذبـح مخکې له حاللولو څخه د څه شي پوسيله وتلی وي او وورسـته 

 کړل شي، غوښه يې حرامه ده.
ِ بِهِۦ ﴿ هِلَّ لَِغۡ�ِ ٱ�َّ

ُ
ٓ أ ُم ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَما ُم َوَ�ۡ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱ�َّ

ۡيُتۡم َوَما  بُُع إِ�َّ َما َذكَّ َ�َل ٱلسَّ
َ
َوٱلُۡمۡنَخنَِقُة َوٱلَۡمۡوقُوذَةُ َوٱلُۡمَ�َّدِيَُة َوٱ�َِّطيَحُة َوَمآ أ

ِيَن ذُ  ۗ ٱۡ�َۡوَم يَ�َِس ٱ�َّ ۡزَ�ِٰم� َ�ٰلُِ�ۡم فِۡسٌق
َ
ْ بِٱۡ� ن �َۡسَتۡقِسُموا

َ
بَِح َ�َ ٱ�ُُّصِب َوأ

ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم 
َ
ْ ِمن دِينُِ�ۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡوِن� ٱۡ�َۡوَم أ َ�َفُروا

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِسۡ 
َ
َ�َٰم دِيٗناۚ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ ِ� َ�َۡمَصٍة َو�

َ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ثٖۡ� فَإِنَّ ٱ�َّ ِ  .]٣[المائدة: ﴾ ٣َ�ۡ�َ ُمَتَجانِٖف ّ�ِ
پر تاسې حرامه کړای شـوه مـرداره، وينـه، د خـوږ غوښـه، هغـه «ژباړه: 

څاروی چې له خدایه پراته د کوم بل چا په نوم ذبحه کړای شوی وي، هغـه 
چې په ستوني خپه کېدو، په زخمې کېدو يا له لـوړې نـه پـه راغورځېـدو مـړ 
شوی وي يا کوم بل څاروي پـه ښـکر وهلـی وي مړشـوی وي يـا هغـه چـې 

ړی وي پرته له هغه چې تاسې هغـه ژونـدی مونـدلی او کوم ځناور څيري ک
ذبحه کړی وي او هغه څـاروی چـې د کـوم چـا پـه دربـار کـې ذبحـه کـړای 
شوی وي همدارنګه دا هم ستاسې لپاره ناروا ده چې د فال پـر غشـو خپـل 
اغبال وګوری دا ټول کارونه فسق دي. نـن کـافران ستاسـې د ديـن لـه خـوا 

له هغو څخه مـه ويريـږی بلکـې لـه مـا څخـه  پوره ناهيلي شويدي نو تاسې
وويريږئ نن ما ستاسې دين ستاسې لپاره بشپړ کړيدی او خپل نعمـت مـې 
پر تاسې پوره کړيدی او ستاسـې لپـاره مـې اسـالم ستاسـې د ديـن پـه توګـه 
منظور کړيدی (لـدې کبلـه د حاللـو او حرامـو کـوم بنديزونـه چـې پرتاسـې 

ته څوک چې له لوږې نـه اړ ووځـي لګول شويدي د هغو مراعت وکړئ) الب



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ١٤

او له هغو نه څه شی وخوري بې له دې چې د ګنا لور ته يـې مـيالن وي نـو 
 .»بېشکه چې ال�ه بښونکی او رحم کوونکی ده

ب: د حرم شريف د ښکار شوو څارويو څخه بايد نه وي: د حـرم 
له ښکار ځينې هدف د هغه ځـای وحشـي څـاروي او الوتـونکي دي، 

او مرغانو ته ښکار نه ويل کيـږي. ټـول فقهـاء پـدې  خو اهلي څارويو
. )١(متفق دي چې د وچې څاروی ښکار کـول پـه حـرم کـې نـاروا دي

 خو د هغوی د غوښې د خوړلو په اړه بيا لږ اختالف لري.
ج: ساه بايد ولري: که څوک يـو څـاروی حـالل کـړي خـو د هغـې 

د هغـې ساه پخوا د برق، ګـاز يـا کـوم بـل څيـز پوسـيله وتلـي وي نـو 
 غوښه خوړل ناروا ده.

 Ð Ïبح کوæنکي ځانګړنې: -٢

 الف: بايد عاقل وي.
ب: پر توحيد معتقد وي: مسلمان وي که اهل کتاب خو د ال�ه پـر 

 .)٢(يووالي ايمان ولري
ج: محرم نه وي: عالمه سرخسي وايي: که محرم کوم څيز ذبح کړ 

مـه ال�ـه د هيچا لپاره د هغې خوړل روا نـه دي، خـو امـام شـافعي رح
وايي چې يواځې د حاللوونکي لپاره ناروا او د نـورو خلکـو لپـاره روا 

 .)٣(دي

                                                      
 ٢/١٠٠٢٦الموسوعة الفقهية الکويتية  -١

المبسوط تاليف ْا�م�ام� شَم�س� ا����ئ�م�ة� ا�ب�و ب�ک�رٍ م�ح�م�دُ ب�ن� ا�بِي س�ه�ل� الس�ر�خْس�ي�،  -٢
 ٥/١٤٦هـ ق)، ١٤١٤بيروت: دار المعرفة (

 ٢/١٠٠٢٦ية الکويتية الموسوعة الفقه -٣



 ١٥  یپاکوال ښېغو د ېک اسالم په: بحث ړیلوم

د: تسميه: تسميه يې بايد زده وي او ووايي ځکه د تسميې ويل د 
. که څوک تسميه نه پوهيږي او يا يې )١(نص پر اساس شرط ده

قصداً ونه وايي د هغې ذبيحي غوښه حرامه ده. امام مرغيناني وايي: 
مسلمان او اهل کتاب د تسميې  »التسمية سواء كتايب فی تركالو سلموامل«

په پرېښودلو کې مساوي دي. خو که د چا له ياد څخه ووځي او 
سهواً يې ونه وايي نو د امام ابوحنيفه او اما شافعي رحمهم ال�ه په 
مذاهبو کې د نوموړې ذبيحې غوښه خوړل روا دي خو د امام مالک 

 .)٢(په نزد بيا ناروا ده
وه وي کـه څـه هـم نابـالغ ماشـوم، هـ: تسميه يې زده او پر ذبـح پـ

 .)٣(متوسط ليونئ او يا هم ښځه وي
و: د غير ال�ه نوم پرې نه وي اخستل شـوی: د حاللولـو لـه مهمـو 
شرطونو ځيني همدا ده چې بايد د حاللولو پـر وخـت د غيرال�ـه نـوم 

 وانخستل شي. 
ز: بايد څاروی د ستونې له مخې برخې څخه چې مری او شارګونه 

 لري ذبح کړل شي.هلته ځای 
 

 Ï تسمیې شرÇئط: -٣

                                                      
  ٩/٤٩٧هدايه شرح بدايه  -١

  ٩/٤٩٩هدايه شرح بدايه  -٢

  ٩/٤٩٧هدايه شرح بدايه  -٣



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ١٦

لکه باسم ال�ه، ال�ـه اکبـر، په نوم سره ذبح پيل شي  أالف: د ال�ه
ترې تسـميه وي او که سبحان ال�ه او يا الحمدل�ه ووايي او هدف يې 

 .)١(نو هم ذبح سمه ده
ب: د مخلوق نوم ورسره ګډ نه وي، لکه بسـم ال�ـه و اسـم فـالن، 

 ل�ه و محمد.بسم ال�ه و فالن، بسم ا

 Ð Ïبحې Ç Ïلې ځانګړنې: -٤
د ذبحې په صحيح کېدو کې چـې کومـه الـه اسـتعماليږي هغـه دوه 

 ځانګړنې بايد ولري: 
لومړی: پرې کـوونکی اوسـي: ټـول فقهـاء پـدې متفـق دي چـې د 
کومې الې پوسيله چې څاروی ذبح کيږي بايد پـرې کـوونکی وي، کـه 

 لري. له اوسپنې وي يا له کوم بل څيز پروا نه
دويم: غاښ او يا نوک: لـه غـاښ يـا نـوک څخـه د خپلـه شـخص 

 ځينې هدف ده چې بايد نه وي او که د بل څيز وي پروا نه کوي.

 ÏڅÈÇÏÇ حاللولو Ï íæÑا 

 چاړه بايد تېز وي. -١
په پـرې کولـو کـې بايـد چټکتيـا وشـي ځکـه څـاروي تـه پکـې  -٢

 ستونزه کمه وي.
ی هم د قبلـې پـر ذبح کوونکی د قبلې پر لور مخ کړي او څارو -٣

 لور څملوي.
 د څاروي له څملولو څخه پخوا بايد چاړه تېره کړي. -٤

                                                      
  ٩/٥٠٢هدايه شرح بدايه  -١



 ١٧  یپاکوال ښېغو د ېک اسالم په: بحث ړیلوم

 څاروي په چپ لوري په ارامۍ سره څملول شي. -٥
 حيوان اذيت نشي. -٦
 د څاروي د ستوني د پاسه پښه کېنښودل شي. -٧
د پوستکي څخه وېښتان بېل کړي تر څو پوستکی ښـه څرګنـد  -٨

 شي.
 حيوان څملول شي. -٩

ښي پښه يې بايـد پرانسـتې وي تـر څـو  پښې يې تړلې خو يوه -١٠
 يې ساه ختل ستونزمن نشي.

 چاړه په ښي الس او د څاروي سر په کيڼ الس ونيول شي. -١١
 د حالليدو ځای ته په ارامی سره يوړل شي. -١٢
 مخکې له حاللولو څخه ورته اوبه ورکړل شي. -١٣
په ذبح کې مبالغه ونکړي، لکه مخکې لـه حاللولـو څخـه يـې  -١٤

 کوم هډ مات کړي.
سوړوالي او له پوره سـاه ختلـو وړانـدې يـې پوسـتکی ونـه له  -١٥

 ايستل شي.
 له سوړوالي تر مخه يې کوم غړی پرې نشي. -١٦

 Ïڅ íپه نو áلوتونکو حاللوÇ æÇ یوæÑډاáæ 

نن ورځ څاروي په نوي اسـاليبو حالليـږي، او لـدې نـوي سيسـتم 
څخه يې موخه چې په عصري وسايلو والړ ده دا ده چـې پـه څـارويو 

زيات ترحم نه کار واخستل شي، د بېلګـې پـه توګـه وړانـدې باندې له 
لدې چې حالل شي نو بايد برقـي شـوک ورتـه ورکـړل شـي تـر څـو د 

 حاللولو پر وخت بېهوشه وي او د حاللو درد و نه زغمي.



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ١٨

کومه طريقه چې اسالم او شريعت وړاندې کـوي تـر ټولـو غـوره   
ې کـوم حکمتونـه طريقه ده ځکه چې په اسالمي نظام او قوانيو کې چ

نغښتي او پـټ دي ښـايي ډېـر عصـري وسـايل او اکتشـافاتو پوسـيله 
څرګند نشي، کله چې زه د يو عربي هيواد ليبيا د دعوت پـه پوهنتـون 

، له هغه )١(کې په زده کړه بوخت وم نو د فقې استاد مو يو پوه عالم و
څخه پدې اړه پوښتنه وشوه چې څاروي د حاللېـدو پـر وخـت کومـه 

نه ويني؟ هغه په ځواب کې وويلې: لکـه څنګـه چـې د يـو تـن  ستونزه
کوم غړی چېرته په ټکر کې ماتيږي او يا هم ټپي کيـږي خـو تـر هغـه 
وخــت چــې ګــرم وي درد نــه کــوي خــو کلــه چــې ســوړ شــو درد يــې 
احساسوي، په همدې ډول کله چې ټکر وکړي تر ډېره وخته غلی وي 

څـه وخـت يـې تـر مـنځ او شاوخواته په حيرانتيا سره ګوري خو چـې 
ووځي نو بيا يې اندامونه پـه درد پيـل کـوي. اسـتاد وويلـې: کلـه چـې 
څاروی حالليږي نو د الهی فضل او کرم سبب ده چې تر څـو د هغـه 
روح وځي نو څاروی په ګرمه کـې وي او پـه درد بانـدې پـه ځـانګړي 

 ډول نه پوهېږي.
کـې په هر حال اوس چې په نړی کې د بيهوشی وسـايلو چـې مخ  

له ذبحې حيوان ته ورکول کيږي راپيدا شوي دي نـو اسـالمي پوهـانو 
هم پدې اړه څېړنې کړي، کولی شو دغه نوي کړنالرې چې د حاللولو 

 لپاره ترې ګټه اخستل کيږي په الندې ډول مطالعه کړو:

                                                      
عالمه استاد سائح د ليبيا د الدعوة پوهنتون د فقه اسالمي او فقه مقارن يو  -١

 تن استاد و چې په نوموړي پوهنتون کې زده کړه کوله . (باحث)



 ١٩  یپاکوال ښېغو د ېک اسالم په: بحث ړیلوم

ــرق  ــدې د ب ــو څخــه وړان ــه حاللول ــا مرغــانو ل الــف: د څــارويو ي
ړی د اړيکو او نړيوال روغتيايي استعمال: پدې اړه باندې د اسالمي ن

هــ ق   ١۴٠۶سازمان ګډه ناسته درلوده چې د ربيع االول په مياشـت 
م د ديسمبر پـه مياشـت کـې پـه جـده کـې شـوې وه،  ١٩٨۵کال يا د 

 ٣-١-۴دغې ناستې په پايله کې ځينې توصـئې هـم درلـودې چـې پـه 
بحې پر ماده کې يې راغلي وو: د حيوان د حاللولو تر مخه هغه ته د ذ

وخــت د راحــت کېــدو لپــاره برقــي شــوک ورکــول جــواز لــري، او يــو 
کميسون د فقهاؤ په ګډون وټاکل شو چې پايلې يې ارزيـابي کـړي او 

 .)١(مطمئن شي
له شرعي ذبحې څخه ترمخه برقي شوک کـولی شـو پـه دوه برخـو 

 وويشو:

١- :áکوÑæ ßیو ته شوæÑڅا 
غوا، پسـه، اوښ... هغه څاروي چې د هغوی توانايي زياته ده لکه 

او کوالی شي چې له هغه معين شوک څخه وروسته ژوندي پاتې شي 
ــدې اړه  ــرانس پ ــو کنف ــړی د اړيک ــو وړ وي. د اســالمي ن او د حاللول
داسې وويلـې: د څـارويو بيهوشـه کـول د برقـي شـوک پوسـيله چـې د 
ذبحې پر وخت هغوی ته د هوسـاينې لپـاره ورکـول کيـږي پـه النـدې 

 :شرائطو جواز لري

                                                      
احکام ذبح و ذبائح در اسالم تاليف کنفرانس رابطه عالم اسالمي و سازمان  -١

صحي جهان و کميتهء منتخبهء کنفرانس، ترجمهء نعمت ال�ه شهراني، کابل: 
وزارت صحت عامه د.ا.ا با مساعدت مالي وتخنيکي سازمان صحي جهان 

  ٨، ص: ٢٠٠٢نومبر 



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٢٠

الف: د شوک تطبيق: د برېښنا د منفي او مثبت قطب تطبيقول پـه 
 سترګو، غوږ او يا کومه بله برخه کې.

ولټـو  ۴٠٠څخه تـر  ١٠٠ب: د برق ولتاژ: د برېښنا اندازه بايد له 
 پورې وي.

ج: د برقي جريان شدت: د برقـي جريـان شـدت د پسـه، اوزې او 
و څـارويو لکـه غـوا، پـورې او د نـور ٠٫٧٥څخه تـر  ٠٫١غرڅه لپاره 

 ٢مېښه، اوښ او ددوي په څير نورو لپـاره د برقـي جريـان شـدت لـه 
 امپير پورې ده. ٢٫٥څخه تر 

 تاسې پدې الندې دوه انځورونو کې وينی چې مرغان
 د برق پوسيله داسې وژل کيږي چې دا طريقه يې شرعي نه ده.

نيو د: د شوک وخت: د برق جريان بايد له دريو څخه تر شـپږو ثـا
 .)١(پورې وي

                                                      
  ٩احکام ذبح و ذبائح در اسالم ص:  -١



 ٢١  یپاکوال ښېغو د ېک اسالم په: بحث ړیلوم

٢- :áکوÑæ ßلوتونکو ته شوÇ 
دا چې د الوتونکو د بدن مقاومت د برق په مقابل کې ضعيف ده   

او نشي کولی له برقـي شـوک څخـه وروسـته ژونـدی پـاتې شـي نـو د 
اســالمي نــړی د اړيکــو کنفــرانس پــدې اړه داســې فيصــله کړېــده: (د 

که کومه بلـه الره  الوتونکو لپاره د برقي شوک ورکول جواز نه لري او
ورته غوره کړای شي تر څو برق يواځې د هغوی په سر کـې تېـر شـي 

 .)١(ښه ده)
د شوک ورکوونکې الې ډول: هغه الې چې پوسـيله يـې مرغـانو تـه 
شوک ورکول کيږي هم زيات ډولونه لري چې ځيني يې په هغوی کې 

 روا او ځيني يې پکې ناروا وي.
شـوک الـه مسـتقيمه اغيـزه د بيهوشه کولو پر وخـت د بـر قـي  -١

) هــم د نومــوړو الــو لــه ډلــې څخــه Electrodesلــري، چــې (
حسابيږي، نو ددې لپاره چې حيوان د بيهوشه کولو پـر وخـت 
و نــه مــري بايــد د شــوک ورکولــو الــې پــه ســتندرد حالــت کــې 

 .)٢(جوړې شي
وړاندې لـه اسـتعمال څخـه بايـد پـرې څـه تخنيکـي تمرينونـه  -٢

لوري د کارکوونکو ژوند وژغـورل شـي اجراء شي تر څو له يو 
 او له بلې خوا د څاروي غوښه د خوراک لپاره نامناسبه نشي.

                                                      
 ١٠ام ذبح و ذبائح در اسالم ص: احک -١

  ٩احکام ذبح و ذبائح در اسالم ص:  -٢



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٢٢

) د منلو وړ Bolt Shot Pistolد تفنګچې پوسيله بيهوشه کول ( -٣
 .)١(نده

 
 
 
 
 

 

د هغه د ښکرو په منځ کې تاسې پدې انځور کې څاروی وينی چې 
 د تفنګچې پوسيله وژل کيږي چې دا سمه طريقه نه ده.

ب: له نـورو وسـايلو څخـه ګټـه اخسـتنه: پـه ځينـو هيوادونـو کـې 
څاروي د نورو کيمياوي موادو پوسيله وژني چې پـدې اړه د اسـالمي 

ــې:  ــرانس وويل ــړی د اړيکــو کنف ــاربن دای اکســايد پوســيله د «ن د ک
ا ده ځکه چې دا کړنه او د خفه کولو کړنه کوم توپير څارويو وژنه نارو

 .)٢(»پخپل منځ کې نلري

                                                      
  ٩احکام ذبح و ذبائح در اسالم ص:  -١

  ٩احکام ذبح و ذبائح در اسالم ص:  -٢



 

 

 æÏیم بحث:
 ښېÇÏÑÇæتي غو

 له Çسالمي هیوæÏÇنو څخه æÇÑړá شوې غوښې

د بـل مسـلمان ورور دا چې يـو مسـلمان بايـد نېـک نظـر ولـري او 
اړوند له ګمان څخه ځان وساتي، نو له همدې امله هغـه غوښـې چـې 
له اسالمي هيوادونو څخه راوړل کيږي حاللـې دي او د هغـې خـوړل 

 کوم باک نلري.
وايي: هو! کله چې مسلمانان پـه يـوه هېـواد  /استاد سيد سابق  

 .)١(کې زيات وو نو د هغه هيواد د ذبيحو خوړل هم روا دي
و يوه خبـره شـته ده هغـه دا چـې اوس وخـت کـې ځينـې داسـې خ

ــه  ــې پ ــه مســلخونو (د حالل ــه هــم شــته دي چــې د هغــوی پ هيوادون
کې څرګند د لويديځوالو تګالرې او قوانين عملـي کيـږي نـو  )ځايونو

کله چې ددغسې هيوادونو په هکله پـوره معلومـات شـته وي او پـدې 
ه د حاللولـو پـر وخـت پـر پوه وي چې هلته قصداً د ال�ـه لـه نـوم پرتـ

 څاروي کوم بل نوم اخستل کيږي نو د هغې غوښه خوړل ناروا دي.
د مالکيانو او حنبليانو سره په توافق کې  /امام اعظم (ابوحنيفه)

پدې اند دي چې که څوک په قصدي ډول د ذبحې پر وخت دال�ه نوم 
 أذکر نکړي نو د هغې ذبيحې غوښه خوړل حرام دي ځکه ال�ه

                                                      
 .  ٣/٢٩٠فقه السنة تاليف السيد سابق، پشاور: قصه خواني (دط ) (دت)  -١



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٢٤

ِ َعلَۡيهِ ﴿ فرمايي: ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم ٱ�َّ ُ�لُواْ ِممَّ
ۡ
تاسې « ]١٢١[األنعام: ﴾ َوَ� تَأ

 .)١(»هغه څيزونه چې د ال�ه نوم پرې نه ده اخستل شوی مه خوری

 ښېغو ېá شوړخه æÇÑڅله غیر Çسالمي هیوæÏÇنو 

 غير اسالمي هيوادونه کوالی شو په درې اساسي برخو وويشو: 
 هيوادونه.د اهل کتابو  -١
 هغه هيوادونه چې اهل کتاب نه دي. -٢
 .ګډ (اهل کتاب او غير اهل کتاب) -٣

 Ç Ïهل کتابو هیوæÏÇنه

 پدې بحث کې په دوو ټکو څيړنه کوو:
لــومړی: د اهــل کتــابو پوســيله د حــالل شــويو څــارويو د غوښــو   

 خوړل.
دويم: نني امريکايي او اروپايي هيوادونه ريښتيني اهل کتاب دي؟ 

 ه د اهل کتابو په څېر کړنه وشي؟ترڅو ورسر

 لو حکم ړخو ښېاæÑیو Ï غوڅکی: Ç Ïهل کتابو پوسیله Ï حالá شویو ټì ړلوم

د اسالمي شريعت له مخې د هغه څارويو غوښه چې د اهل کتابو 
ّيَِ�ُٰتۖ ﴿فرمايي:  أپوسيله حالل شوي روا ده. ال�ه ِحلَّ لَُ�ُم ٱلطَّ

ُ
ٱۡ�َۡوَم أ

ِيَن  َُّهۡمۖ َوَطَعاُم ٱ�َّ وتُواْ ٱۡلِكَ�َٰب ِحّلٞ لَُّ�ۡم َوَطَعاُمُ�ۡم ِحّلٞ ل
ُ
نن « ]٥[المائدة: ﴾ أ

ورځ پاک څيزونه تاسې ته حالل کړل شوي دي او د هغو خلکو خواړه 
 .»چې اهل کتاب دي تاسې ته حالل او ستاسې خواړه هغوی ته حالل دي

                                                      
 ١٤١٦الموسوعة الفقهية الکويتية / -١



 ٢٥  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

يت شريف له مخې هغه څاروي چې کوم يهـودي او يـا هـم آددې 
اني چې په خپل کتاب يـې کلـک ايمـان وي حـالل کـړي وي روا نصر
 دي. 

مِ  نَا بِاللَّحْ أْتُونَ ا يَ مً وْ ولَ اهللاَِّ، إِنَّ قَ سُ ا رَ الُوا: يَ ا قَ مً وْ ا: أَنَّ قَ نْهَ يضِ اهللاَّ عَ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ عَ

ولُ اهللاَِّ صل سُ الَ رَ يْهِ أَمْ ال، فَقَ لَ مَ اهللاَِّ عَ وا اسْ رُ كَ ي أَذَ رِ وا « ی اهللا عليه وسلم:ال نَدْ َسمُّ

وهُ 
ُ
َ َعلَيِْه َوُ�  . )١(»ا�َّ

څخه روايت ده چې يوې ډلې خلکو وويلې: ای د  لله عائشې 
خدای رسوله! ځينې خلک مونږه ته غوښه راوړي او مونږه تـرې خبـر 

ويلې ده او کـه نـه؟  )نه يو چې دوی پرې د ذبحې پر وخت (بسم ال�ه
 وويلې: بسم ال�ه ووايی او ويې خوری. ج حضرت محمد

دا په هغه صورت کې ده چې اهل کتابو به د حاللې پر وخت بسـم 
ال�ه ويلي وي او که نه؟ پداسې وخت کې ستونزه رامنځ ته کيږي ځکه 
چې هر وخت خو څېړنه نشي کيدای چې پدې غوښه يې نوم اخسـتی 

واوسـې، خـو کـه ده او که يه؟ او يايې د حاللولـو پـر وخـت ورسـره 
څوک پوه شي چې د ذبحې پر وخت يې د ال�ه نوم نه ده اخستی بلکې 
د عيسی، مسيح، مريم... نوم يې اخستی نو ددې غوښې خوړل ورتـه 

 ناروا ده.
امـام سرخسـي پـدې اړه وايـي: کــه مسـلمان لـه اهـل کتـاب څخــه 
واوري چې د حاللولو پر مهال يې د مسيح او يا کوم بـل چـا نـوم پـر 

اخستی ده نو نوموړې غوښه داسـې ورتـه حراميـږي لکـه کـوم ذبيحې 

                                                      
تاليف محمد بن إسماعيل البخاري، بيروت: دار ابن كثير،  صحيح البخاري -١

  ٢٠٥٧حديث نمبر  ١٩٨٧ – ١٤٠٧، ٢ط



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٢٦

مسلمان شخص ته چې د ال�ه د نوم نه اخستلو پـه صـورت کـې کومـه 
غوښه حراميږي، دا ځکه چې د يهودي حالت خو لـه مسـلمان څخـه 

 .)١(ښه کېدای نشي
د اهل کتـابو د ذبيحـو د غوښـو خوړلـو لپـاره پوهـانو دوه اساسـي 

 شرطونه بيان کړيدي: 
ړی: غوښه بايد د داسې څاروي نه وي چـې د هغـې غوښـه پـه لوم

 اسالم کې حرامه ګڼل شوي وي.
 دويم: په شرعي طريقه حالل شوي وي.

لومړی شرط: لکه څنګه چې څرګنده ده اهل کتـاب ځينـې غوښـې 
لکه د خوګ... چې په اسالم مبارک دين کې ورته حرام ويل شوي دي 

اخسـتلو پـر وخـت هـيښ هم استعمالوي نو مسـلمان بايـد د غوښـې 
اوسي چې ددغو څارويو غوښه ونـه پيـري، ځکـه هغـه غوښـه چـې د 
مسلمان لپاره يې خوړل حرام بيـان شـوي دي کـه د مسـلمان يـا اهـل 

 کتاب پوسيله تهيه شي حرامه ده.
دويم شرط: کـه کـوم مسـلمان تـه څرګنـده شـي چـې د اهـل کتـابو 

سالمي طريقه پوسيله چې کوم څاروی حالل شوی ده د هغې ذبح په ا
نده شوې نو ددغسې څاروي غوښـه خـوړل ورتـه نـاروا دي، همدغـه 
حکـم د مسـلمان پـه برخــه کـې هـم ده ځکـه کــه مسـلمان هـم ذبــح د 
اسالمي شريعت د اصولو په رڼا کې ونکـړي نـو د ذبيحـې غوښـه يـې 

 حرامه ده.

                                                      
 ١٤/١١٠المبسوط  -١



 ٢٧  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

د رد المحتار مال وايي: که څوک په هر اسماني دين عقيده ولـري 
 †يفې ولري لکـه د ابـراهيم، شـيث، او يـا د داؤداو کتاب يا صح

زبور نو دغسې خلکو ته هم اهل کتاب ويل کيږي او ددوی ذبيحـه او 
 .)١(ورسره نکاح کول حالل دي

íÏ Èهل کتاÇ نهæÏÇپایي هیوæÑÇ æÇ مریکایيÇ یا ننيÇ :یم ټکیæÏ¿ 

ننی ستونزه چې ددغو هيوادونو د راوړل شويو غوښو په اړه پيدا 
ته ده چې ايا دوی ته اهل کتاب ويل کيږي او که نه؟ کيږي همدل

زمونږ د هيواد ډېر علماء پدې اند دي چې دوی ته هم اهل کتاب 
 ويل کيږي او نکاح يا د هغوی ذبيحه روا ده. 

خو هغه علماء او پوهان چې دغو هيوادونو ته له نژدې څخه تللي 
ته علماؤ دي او يا يې هم له سياسي لوري څخه پيژني نظر يې د پور

سره ډېر توپير لري چې اوسنی اروپا ته هم د منځنيو پيړيو د اروپا په 
 سترګه ګوري.

ددې مهم بحث د پوهېدو لپـاره اړينـه ده چـې موضـوع پـه النـدې 
 ټکو کې مطالعه کړو:

 لومړی: د امريکايي او اروپايي هيوادونو سياسي موقف.
 دويم: د نويو اساليبو اختراع او جوړښت.

 ارويو د حقوقو ټولنې.دريم: د څ
څلورم: د هغو کسانو اندونه چې دا هيوادونه يـې لـه نـژدې څخـه 

 ليدلي دي.

                                                      
رد المحتارعلي الدر المختار، لمحمد امين الشهير بابن عابدين (ت  -١

 ٩/٣١٠هـ ق )، ١٤٢١، (١هـ ق )، عمان: المکتبة االسالمية، ط١٢٥٢



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٢٨
 لومړæÑÇ Ï :ìپایي Ç æÇمریکایي هیوæÏÇنو سیاسي موقف

په منځنيو پېړيو کې په يادو هيوادونو کـې کليسـايي نظـام وو چـې 
ټول قوانين او احکام به يې د کليسـا پـه امـر سـره ترسـره کېـدل، او د 
څارويو د حاللولو اړوند به يې هم له کليسا څخه قوانين اخستل، نـو 
هماغه وو چې په نوموړي وخـت کـې علمـاؤ هـم يـاد هيوادونـه اهـل 
 کتاب وشمېرل او له هغوی سره يې د اهل کتابو په څېر معامله وکړه.

خو د فرانسې له انقالب او د ديموکراسی له اعالن نه وروسته دغه 
ر هيوادونو باندې بـدل شـو، پـه دولتـي او سياسـي هېوادونه په سيکول

ادارو کې يې ديني نفوذ پـه پـوره توګـه لـه لمنځـه والړ او د قوانينـو او 
 تګالرو جوړولو کې ازاد پرېښودل شو. 

ګڼـه کـې  ۶٧۶د (الدعوة) مجله چې له سعودي څخه خپريږي، په 
مــه نېټــه خپــره شــوه د  ٢٧هـــ کــال د ذی الحچــې پــه  ١٣٩٨چــې د 

ات عـــن الـــدجاج المســـتورد = د وارداتـــي مرغـــانو پـــه اړه (معلومـــ
 معلومات) تر عنوان الندې داسې راښکلې وو: 

په لويديځو هيوادنو کې ديني ضد ډلې زياتې شـوي دي، کمـونيزم 
چې د ال�ه وجود له سره نه مني هلته زيات خپور شوی ده، هغه څوک 

غـه کسـان چې خواړه يې مونږ ته حالل دي ډېر کم پيدا کيږي يعنې د
چې په نصرانيت يا يهوديت عقيده لـري د رجـال الـدين پـه نامـه يـې 
يادوي او شمېر يې ډېر لږ ده، هغوی لـه ذبحـې څخـه ډېـر لـرې دي، 
ځکه لوړپوړي چارواکې دغه کارونه په غاړه لري او د ذبح کولـو کـار 



 ٢٩  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

يې د ځوانانو يوې داسې ډلې ته سپارلی ده چـې هغـوی کـوم ديـن تـه 
 .)١(او دهريان شمېرل کيږي هېڅ تمايل نلري

نو! کوم هيوادونه چې دا ډول سياسی حالت ولري دا طبيعي خبـره 
ده چې د هغه هيواد مسلخونه هم د ديموکراسی په چوکاټ کـې جـوړ 
ــات  ــه زي ــري. دغ ــه نل ــانګړې پاملرن ــه ځ ــه کوم ــن ت ــوي وي او دي ش
لويديځوال هيوادونه په خپلو تګالرو کـې دينـي لـوری نـه لـري ځکـه 

وانين د پارلمان پوسيله جوړيږي نو په پارلمان کې هغه خلک ددوی ق
 مېشت وي چې بې دينه وي.

  æÏیم مطلب: Ï څاæÑیو Ðبح کولو نوÇ íسالیب:

د دغـــو هيوادونـــو نـــوي قـــوانين او زيـــاتره د څـــارويو د حقوقـــو 
اورګانونه چې ذبح کـول د هغـوی پـه برخـه کـې يـو ډول زيـاتی بـولي 

ونکي د ګـاز، تفنګچـې او يـا هـم برقـي وايي چې بايد څاروي يـا الوتـ
 شوک پوسيله ووژل شي.

په ځينو هيوادونو کې د مرغانو د حاللولو ځای د ډنډونو پـه څېـر 
وي چې لومړی مرغان هلته ښکته کوي وروسته د ډنډ اوبو کې د برق 

 جريان تيروي او پدې ډول يې وژني. 

                                                      
كبار العلماء بالمملکة العربية السعودية، البحوث العلمية تاليف هيئة  -١

/ ٢م )  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، (
٧٠٢ 



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٣٠

 
د اسـالمي علمـاؤ فتـواوې ولوسـتې چـې د په تيرو بحثونو کې مو 

مرغانو د بدن مقاومت د برقي شوک په مقابل کې لږ ده نو که چېـرې 
 له شوک وروسته حالل هم شي د هغوی غوښه حرامه ده.

شيخ عبـد ال�ـه بـن علـي الغضـيه د عربسـتان د قصـيم د سـيمې د 
بحث او افتاء د رياست مشر له لندن څخـه پـه يـوه ليدنـه کـې لـه يـاد 

 يه د راوړونکو غوښو په اړه يوه ليکنه کړې چې خورا ګټوره ده:ځا
ــې د   ــه اړه مــې وغوښــتل چــې ي ــه د راوړونکــو غوښــو پ ــواد ت هي

حاللولو ډول وګورم، د فارم مدير سره مې خبره شريکه کـړه او ورتـه 
مې وويلې چې غواړم په عربستان کـې د مرغـانو يـو فـارم ولـرم، هغـه 

خې ته کېښـوده او د حاللولـو د ډول پـه راته له ځنډ پرته يو کتالک م
تشريح يې شـروع وکـړه، مـا تـرې وپوښـتل چـې تاسـې کـوم مرغـان 
تياروی د هغوی سرونه نه پرې کوی؟ په ځواب کـې يـې وويلـې: سـر 
يې ولې پرې کړو؟ ما ورته په ځواب کـې و ويلـې چـې مـونږه خـو پـه 

 منځني ختيځ کې د مرغانو سرونه نه خورو.
د ننه تللی چې له هغه ځای څخه يې خپـل نوموړی شيخ د مسلخ 

 د سترګو ليدلی حال داسې ليکلی ده:



 ٣١  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

هغوی مرغان له پښو څخه ځوړند کړي وو، يوه دايروي اله هلته 
شته وه چې منځ يې پرانستل کېده، پدغې الې ليکلي وو (د ګنس 
کولو له ليارې وژنه)، دا اله پرانستل کېده او د چرګ سر پکې ورکول 

د الې له لور پر چرګ په ډير فشار سره هوا ورکول کېده له کېده بيا به 
لږ ځنډ وروسته به چرګ د مرګ انتظار وېسته. وروسته يو ماشين کې 
اچول کېده چې که به يې پر بدن د وينې کوم داغ پاتې و نو لرې کوه 
يې، تر دې وروسته به يې بل ماشين ته واچوه چې په هغې کې به 

ه چرګ وژل شوی هم نه وو نو ساه به يې ګرمې اوبه وې، دلته به ک
وتله، وروسته به يې بڼکې ترې ويستل کېدې او پاکېدل به، پای کې 
يې پالستيکونو کې اچول او په کارتنونو کې چې د پاسه به پرې ليکل 
شوي وو (ذبح علی الطريقة االسالميه) بندېده. دغه وړوکي شرکت 

مونږه ته د خپلو  أمرغان توليدول. ال�ه ٢٠٠٠په يوه ساعت کې 
حاللو څخه راپه برخه کړي او رب دې ټول بشريت اصالح کړي، 

 . )١(صحبه وسلمو الهو وصلی اهللا علی نبينا حممد،

په يو بل راپور کې د سـعودي د علمـي څيړنـو د مرکـز مشـر شـيخ 
حسن عبدالغفار په لندن کې يوه څېړنه کړېده چې لنډيز يې په النـدې 

 توګه ده:
ګڼې  ۴١۴ه اساس او د کويت د (المجتمع) مجلې د زما د ليدنو پ

کال د ذی القعدې د مياشتې په لومړی نېټه خپره شـوه،  ١٣٩٨چې د 
په لندن کې د څارويو د ناسـمې وژنـې او پـه اړه يـې د طبـي ډاکټرانـو 

 منفي اندونه وړاندې کوي.
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لومړی: د غويانو او پسونو ذبح: غوا او پسه يو ځـانګړي ځـای تـه 
ورته يو موظف کس د قيچي په څېر يوه اله د څاروي پـه  راوړي هلته

سر ږدي او ورته تر هغې برق ورکوي تر څو څاروی خپل حـواس لـه 
السه ورکـړي او پـر ځمکـه وغـورځي، بيـا د يـو ماشـين پوسـيله هغـه 
ځوړندوي او وروسته يې قصـاب حاللـوي، د خپلـو محلـي مصـارفو 

قصـاب مسـلمان نـه . خو که )١(لپاره مسلمان قصاب ځان سره نيسي
وي نو بيا چاړه د څاروي په ستوني ننباسي او له بلـې خـوا څخـه يـې 

 وباسي تر څو وينه ترې راووځي.
دويم: د الوتونکو (مرغانو) ذبح: لومړی د بـرق پوسـيله بيهوشـه   

کيږي، بيا وروسته د چاړه پوسيله يې ستونی پرې کـوي تـر څـو تـرې 
 وينه ووځي او پای کې يې پاکوي.

 کړنالرو ته يوه کتنه:يادو 
اروپايي هيوادونو دا کړنالرې پر څارويو د رحم لپاره رامنځ ته  -١

کړي دي خـو اصـال� دا ددې لپـاره دي چـې دوی ښـه تجـارت 
 وکړی شي او زياتې پيسې په کم وخت کې السته راوړي.

د طب ډاکټرانو هم پدې اړه څېړنې کړي، د برتانيې د مسلمانو  -٢
ــو مشــر غــالم مصــطفی  ــام جــامع ډاکټران خــان، او د برمنګه

مسجد د وقف رئيس محمد نسيم په خپلو کتابونو کې داسـې 
 ليکلي دي:

الف: پدې ډول د څاروي بيهوشه کولو پايله کې څاروی جسمي او 
قلبي په تکليف کيږي چې وينه يې په پوره ډول نه راوځـي، او دا خـو 
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 څرګنده ده چې د هغه څاروي چـې وينـه يـې پـوره وتلـي وي لـه هغـه
 .)١(څاروي سره چې وينه يې پوره نه وي وتلي خورا زيات توپير لري

ب: برقي شوک ډېر ځله په يو ډول نه رامنځ ته کيـږي بلکـه ځينـي 
وخت همدغه شوک د څاروي د فلج کېدو سبب هم کيږي، له همدې 
امله څاروی د زيات درد احساس کوي، داسې هم کېدای شـي چـې د 

روی مـردار شـي نـو د هغـې غوښـه زيات برقي شوک په پايله کـې څـا
 خوړل خو بيا څرګنده خبره ده چې ناروا دي. 

ج: د مسلمانانو د ذبحـې طريقـه د څـاروي لپـاره ډېـره پـه راحـت 
تماميږي ځکه طب وايي چې زيات درد د پوسـتکي النـدې عصـبونو 
پوسـيله احساســيږي نـو کلــه چـې چــاړه تېـز وي او پــه چـاالکی ســره 

ــه  ــرې شــي پ ــدازه څــاروی ارامــه وي، نومــوړي عصــبونه پ هماغــه ان
همدارنګه چې د څاروي زړه روغ وي او خپل حواس يې له السـه نـه 

 .)٢(وي ورکړي د وينې په ايستلو کې مهم رول لوبوي
هـ  ١٣٩٨دکتور محمد طباع د رياض ښار د (الدعوة) مجله کې د 

) مـه ګڼـه کـې د ۶٧٣مـه نېټـه پـه (٢١ق کال د ذی القعدې د مياشتې 
ام ونخورو) عنوان الندې يوه ليکنـه کړېـده چـې جزئيـات (تر څو حر

 يې په الندې ډول دي:
کال د  ١٣٩٨السالم عليکم ورحمة ال�ه وبرکاته! وبعد: د الدعوة د 

مې ګڼې کې چې عبدالرحمن محمد اسماعيل  ۶۶٧مې نېټې  ٩شوال 
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د تر څو حرام ونخورو عنوان الندې کومه ليکنه کړې وه غواړم داسې 
  توضيح کړم:

زه يو وترنر ډاکټر يم چې په لويديځ المان کې مې زده کـړې کـړي  
دي، د زده کړو په لومړي مهـال کـې د غوښـې د خوړلـو اړونـد يـو لـړ 
ستونزو سره الس او ګريـوان شـو چـې د څېړنـې او زيـاتو څرګنـدونو 
لپاره له ملګرو سره يو ځای د هانوفر ښار ته والړو، هلته مو قصـابان 

ز ډول يې څاروي ټول کړي دي او د يوې ځانګړې وليدل چې په ټولي
تفنګچې پوسـيله پـرې فيـر کـوي، کلـه چـې ټـول څـاروي ځمکـې تـه 
راولويدل نو قصابان د شل دقيقو په اندازه له استراحت کولو وروسته 
ياد څاروي له پښو ځوړندوي او سرونه يې پرې کوي، د حاللولـو پـر 

ه شـوي وو چـې د وخت چې کله مونږه پام وکـړ نـو ټـول څـاروي مـړ
هغوی غوښه په اسالم کې حرامه ده، مونږه ددې صحنې کيسې خپلـو 
زده کړيــاليو ملګــرو تــه وکــړې خــو متاســفانه چــې هغــوی د خــوګ د 
غوښې په خوړلو کې کوم باک نه درلود نو د حرامو او حاللو په اړه به 

 .)١(يې څه کړی وای
 دريم: د څارويو د حقوقو ټولنې:

چينل چـې پـه عربـي ژبـه خپرونـې کـوي، پـه  د العربيي تلويزيوني
لندن کې د حاللو غوښو په اړه يو ځانګړی پروګرام درلود، هغوی لـه 
ډېرو غوښو پلورونکی سره خبرې وکړې چې د هغوی د خـرڅالو پـر 
غوښو حالل ليکل شوي و، هر پلورونکي پـردې تينګـار کـوه چـې دا 

ه نـو غوښې حاللې دي خـو کلـه بـه چـې تـرې د دليـل غوښـتنه وشـو
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هغوی به په ترڅ کې وويلـې چـې هـر شـرکت د خپلـو مـالونو پـر سـر 
حالل ليکي خو له زياتې څېړنې وروسته څرګنـده شـوه چـې نومـوړې 

 غوښې حرامې وې.
پايله کې يو پلورونکي وويلې: حالله غوښه په لنـدن کـې ډېـره کمـه 
پيدا کيږي او که پيدا هم شي نو بيه يې ډېره لوړه وي د بېلګې په توګه 
که عادي غوښه په لـس پوڼـډه اخلـې نـو همـدومره حاللـه غوښـه پـه 
پنځلس پونډو تماميږي. د العربيـې چينـل خبريـال لـه پلټنـو وروسـته 
وتوانېده چـې د حاللـو غوښـو پلـورنځی پيـدا کـړي، پلـورونکي ورتـه 
ويلي و چې دا غوښه واقعاً حالله ده او د شـرکت د مونـدلو پـه هکلـه 

بريال چې کله شرکت وموند نـو رښـتيانی يې ورته الرښوونه وکړه، خ
چې يو مسلمان قصاب هلته څـاروي پـه اسـالمي طريقـه ذبـح کـول، 
هغه د ياد شرکت له يو مسئول سره مرکه وکړه او تـرې يـې وپوښـتل 
چې په لندن کې حاللو غوښـو تـه د مسـلمانانو السرسـۍ څـه ډول ده 

ښتنه دغه نوموړي په ځواب کې وويلې: مونږه د سمو مسلمانانو په غو
شــرکت رغــولی ده، هغــه مســلمانان وروڼــه چــې واقعــاً تقــوا لــري او 
غواړي په خوراک او پوښاک کې يې اسالمي احکام مراعـت شـي نـو 
دلته راځي او له مونږه ځينې غوښه پېري چې مونږه هم د هغوی لپاره 

 په پرانستو مټو خدمت کوو.
بيا يې ترې وپوښتل: ايا دغه غوښه خلکو ته پـه اسـانۍ سـره الس 

 ته ورتللی شي؟ 
د شرکت خاوند په ځواب کې وويلې: نن سبا خلکـو کـې چـل  -

او فريب زيات شوی ده، خلکو باندې د حاللو پر نامـه حرامـه 
غوښه پلوري، يواځې څو ورقې کاغـذ پرېنټـوي او پـرې حـالل 
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دلتـه پـه لنـدن کـې مېشـت ليکي خو هغه مسلمانان وروڼه چې 
دي اوس زمونږه له شرکت سره اشـنا شـوي دي او زمـونږه لـه 
نمايندګيو څخه يې پېري، زمونږ او د هغـوی د غوښـې د بيـې 
تر منځ توپير هم پدې خاطر ده چې مونږه مسلمانانو قصـابانو 
ته چـې لـږ پيـدا کيـږي اړتيـا لـرو او همدارنګـه زمـونږ وسـايل 

پرې تطبيقيږي نو ځکـه لـږ څـه داسې دي چې اسالمي احکام 
 په بيه کې لوړه ده.

يــا تاســې هــم داســې ســتونزې لــری چــې آژورناليســت وپوښــتل: 
ستاسې د کارونو مخه ونيسي او يا تاسې په عادي ډول مسـلمانانو تـه 

 غوښه رسوی؟
ځواب: مونږه له ډېرو هڅو وروسته وتوانېدو چې له حکومـت  -

نږه تـه زياتـه څخه د خپل د شـرکت لپـاره امـر واخلـو خـو مـو
ستونزه د څارويو د حقوقو د کمېټې لخوا راوالړيږي، هغـوی 
هر وخت زمونږ پر ضـد مظـاهرې کـوي او مـونږه لـه څـارويو 
سره په زياتي باندې تـورن کـوي، تـل د زنـده بـاد او مـرده بـاد 

 چېغې وهي.
 پوښتنه: د څارويو د حقوقو د ټولنې ستونزه څه شی ده؟

يو د حقوقو قانون څه مـادې ځواب: هغوی وايي چې د څارو  -
 لري چې تاسې ترې سرغړونه کوی:

 Ïحقوقو نڅ Ï یوæÑله بیانیهړاÇیو 

لومړی ماده: ټول څاروي د ژوند کولو لپاره مسـاوي حقـوق لـري 
 او کوم ځانګړی حيوان لدې حق څخه مستثنی کيدای نشي.
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دويمه مـاده: د ټولـو څـارويو د ژونـد کولـو حـق تـه بايـد درنـاوی 
 وشي.

 ماده: دريمه
 الف: څاروي بايد د بدو کړنو او بېرحمانه اعمالو ښکار نشي. 
ب: که د څارويو وژلو ته اړتيا پېښه شي نو بايد دا کړنـه د هغـوی  

 له زورولو پرته په ارام ډول ترسره شي.
 ج: د حيوان له جسد سره بايد سمه کړنه وشي. 

 څلورمه ماده:
خپلواکـه حـق لـري الف: وحشي څاروي د ژوند کولو او زېږولـو  

 چې په طبيعې محيط او خپلو هستوګنځيو کې يې کولی شي.
ب: تــر اوږدې مــودې پــورې د وحشــي څــارويو وژنــه، د ماهيــانو  

ښکار او نورې داسې کړنې چې حياتي لوری ونلـري سـخت د غنـدلو 
 وړ دي.

 پنځمه ماده:
 الف: هر څوک چې کوم څاروی ساتي بايد سمه پالنه يې وکړي. 

کوم څاروی ساتلی وي نو د هغې خپلسري پرېښودل او ب: که چا 
 يا وژل د غندلو وړ دي.

ج: د څارويو د نسل زياتوالی او له هغـوی نـه ګټـه اخسـتنه بايـد د 
 فيزيولوژي ځانګړي جوړښت په پام کې نيول سره ترسره شي.

د: په نمايشونو، فلمونـو او نـور ځـايونو کـې چـې حيوانـات پکـې  
ځـانګړی درنـاوی وشـي او لـه هـر ډول زور  برخه لري بايد هغوی ته

 زياتي څخه لرې وي.
 شپږمه ماده:  



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٣٨

الف: په څارويو باندې فزيکي او يا روحي ازمېښتونه او تجربې د  
 څارويو پر حقوقو زياتی ګڼل کيږي.

ب: د هغوی د اوسېدو ځايونه بايد پرمختللې وي او قانوني جـوړ  
 شي.

 اومه ماده: 
هر هغه غير ضروري کړنه چې د څاروي د مړيني سبب شي او يـا  

کومه بله داسې پرېکړه چې د څارويو پر ژوند اغېزه پرېږدي د جنايت 
 او زياتي معنی لري.

 اتمه ماده:
الــف: د وحشــي څــارويو د بچيــو او يــا د هغــوی د زېږېــدو د  

 مخنيوي لپاره هره کړنه د ډله ايزې وژنې په معنی ده.
ــه ب: د وح  ــېدنې د ځايون ــوی د اوس ــه او د هغ ــارويو وژن ــي څ ش

 لمنځه وړل په عامه وژنه کې شمېرل کيږي.
 نهمه ماده:

الف: د څارويو حقوق او ځانکړي قوانين د عامه قانون په وسيله  
 غوره او جوړيږي.

 ب: د څارويو امنيت او ساتنه پر دولتي ځواکونو پورې اړه لري. 
 لسمه ماده:



 ٣٩  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

ــايونو   ــړو ځ ــو زده د زده ک ــې د خپل ــاړه ده چ ــر غ ــوونځيو پ او ښ
کوونکو او ښاريانو لپاره د څارويو د درناوي په اړه الزمې الرښـوونې 

 .)١(وکړي
ژورناليست: په پورتنيو موادو کې کومه ماده ستاسـې د شـرکت پـر 

 ضد حسابوي؟

ــي چــې د چــاړه پوســيله د  - ځــواب: هغــوی فکــر کــوي او واي
زياتی ده او د هغوی پـه څاروي وژنه د هغوی په هکله ظلم او 

اند بايد له برقي شوک او يا کومې بلې نه زورونکې الرې څخه 
 کار واخستل شي.

نو له همدې املـه زيـاتو هيوادونـو د څـارويو پـه حـق کـې د چـاړه 
استعمال زياتی بولي چې د اروپا د اتحاديې غـړو پـه ترکيـې بانـدې د 

ه د لـوی اختـر نيوکو په لړ کې يوه همدا وکړه چې دوی خپل اولس تـ
په ورځو کې اجازه ورکوي تر څو څاروي د چاړه پوسيله حالل کړي، 
نو که ترکيه د اروپا په اتحاديه کې غړيتوب غواړې نو لـه پخـوا څخـه 

 بايد نړيوال تړونونه په ځان باندې ومني.
 څلورم: د لويديځو هيوادونو تګالرې: 

ي پـه پـوره نن په اروپا او امريکا کې چې کوم قوانين وضع شوي د
ډول د اهل کتابو له قوانينو سره په ټکر کې دي، د کتـاب د خاونـدانو 

                                                      
د څارويو د حقوقو نړيواله بيانيه د يونسکو په مرکزي شورا کې رسماً د  -١

کال اکتوبر مياشت کې د پاريس په ښار کې اعالن شوه، ددې بيانيې  ١٩٧٨
کال د د څارويو د حقوقو نړيوالې کميټې پوسيله تجديد شو،  ١٩٨٩مواد په 

ل د يونسکو د ټولنې رئيس ته وسپارل شو او په همدې کال خپور کا ١٩٩٠په 
 شو.



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٤٠

په نزد چې کوم شيان لکه زنا، شراب، قمار...حرام دي دوی يې باک 
نه ګڼي او په خپلو قوانينو کې يې ورته اجازه ورکړې ده. نو ويلی شـو 
 هغه چا چې دا هيوادونه يې له نژدې څخه څارلي دي د هغوی په اند

 دا هيوادونه د کتاب د خاوندانو به کتار کې شمېرل يو لوی جرم ده.
هـ ق کال د ذي القعدې د مياشـتې پـه پـه لـومړی نېټـه د  ١٣٩٨د 

مــې ګڼــې د (پــه ډنمــارک کــې د  ۴١۴کويــت د المجتمــع مجلــې پــه 
مرغانو غوښې) تر نوم الندې د مسلمانانو ځوانانو د ټولنې څخـه يـوه 

 ليکنه خپره کړه:
ې څېړنې وروسته د ډنمارک هيواد رسمي مراجعو څخه مـو له زيات

م کـال څخـه راپـدېخوا ځـان د ١٩۶٧تر السه کړل چـې قاديانيـان لـه 
اسالم د دين پيرو ثابتوي او خلکو ته د غوښو د خرڅولو په برخه کې 
د پيسو په بدل کې تصديق پاڼې ورکوي همدارنګه پـوه شـو چـې کـوم 

ه لري هغوی ټول د خپلـو رهبريـو اسالمي هيوادونه چې دلته سفارتون
لپاره ګټې رسوي او د اسالم په کيسه کې نـدي، يعنـې زياتـه مخـه يـې 

 ديپلوماسي پروګرامونو او محافلو په لور ده.
راته څرګنده شـوه چـې زيـات خلـک لـه چـل او فريـب څخـه کـار 
اخلي، ځيې يې د قرانکريم کيسټې اخلي او په مسـلخونو کـې يـې پـه 

چې مسلمانانو ته دا وښيې تر څو دوی مسلمانان  لوړ اواز سره غږوي
دي او ترې غوښه وپيري او يا هم ځينې د نوم لپاره په خپل فـارم کـې 
ځينې مسلمان کارکوونکي ګماري چې هغوی پـه حاللولـو او قصـابی 

 .)١(کې هېڅ ونډه نه لري
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 ٤١  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

دا چې مسلمانان نن له ډېرو ستونزو سـره الس او ګريـوان دي نـو 
ونزو ته يې پام راوګرځي، او حتی ځيني خـو قصـداً نشي کولی دې ست

دغه غوښې د مسلمانانو په منځ کې دود کوي او دليـل يـې همـدا وي 
چې دا غوښې د اهل کتابو له هيوادونو څخه راوړل کيـږي، زمـونږ پـه 
اند دا غوښې په هېڅ ډول مونږه نه اخلو او دا هيوادونه په اهـل کتـابو 

نا، شراب، قمـار، ډمتـوب... روا کې نه شمېرو ځکه هغه څوک چې ز
ګڼي نو هغوی ته څنګه اهل کتاب وويل شي؟ دوی خـو ملحـدانو او 

 بت پالونکو ته ورته دي نه اهل کتابو ته.
نو مونږه د ډنمارک د مسلمانانو د ټولنې له لـوري دا اعالنـوو چـې 
کومې غوښې چې لدې هيواد څخه اسـالمي هيوادونـو تـه صـادريږي 

مي طريقه بانـدې نـه ذبـح کيـږي بلکـه د نـورو کومه ځانګړې او اسال
هيوادونو په څېر يې بېهوشه کوي وروسته يې سر ترې پرېکوي، توپير 
همدومره ده چې په پاکټونو او پوښـونو ورتـه ليکـي چـې پـه اسـالمي 

 .)١(طريقه باندې حالل شوي دي
 پنځم: د هغه خلکو اندونه چې دا هيوادونه يې له نژدې څارلي:

سلمان وروڼه چې امريکايي او اروپايي هيوادونو تـه زمونږ ډيری م
ځي نو په پيل کې پدې اند چې دا هيوادونه اهل کتاب دي غوښې يې 
خوري، خو له څه مودې تېرولو وروسته ورته څرګنـديږي چـې کـومې 
غوښې په هوټلونو کې پخښيږي په هغه مسـلخونو کـې حـالل شـوي 

دوی يې له خوړلـو  وي چې د هېڅ ديني قانون مراعت پکې نه کيږي،
څخه بېرته منصرف کيږي ځکه هلته چې کوم مېشت مسلمانان وينـي 

                                                      
 ٧٢٧، صفحهء: ٢البحوث العمية، جزء:  -١



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٤٢

نو ورته څرګنديږي چې هغوی لـدې غوښـو څخـه اسـتفاده نـه کـوي، 
ځکه دا څرګنده نه وي چې دا څاروي کوم قصاب حـالل کـړي، هغـه 

 دين لري او که نه، او که دين لري نو دين يې څه شی ده؟؟
ګنديږي چې په نوموړو مسلخونو کـې د په همدې ډول دوی ته څر

ذبح کولـو طريقـه کومـه شـرعي او روا طريقـه نـه ده نـو دا خوراکونـه 
پريــږدي او لــه هغــو غوښــو څخــه ګټــه اخلــي چــې پــه ځــانګړي ډول 

 مسلمانانو د مسلمانانو لپاره جوړ کړيدي.
يو استاد وايي: زه چې کله له خپلو ملګرو سره امريکا ته والړم نـو 

همـدې فکـر کـې وم چـې دوی اهـل کتـاب دي او ددوی اوله کـې پـه 
خواړه او ذبيحه زمـونږ لپـاره حاللـه ده، خـو د څـو ورځـو لـه تېرولـو 
وروسته راته څرګنده شوه چې ميشت مسلمانان دا غوښه نه خوري له 
څېړنـې وروســته پــوه شــوم چــې د هغـه ځــای فــارمونو کــې چــې کــوم 

ه پېژنـي او قصابان کار کوي ډېـر داسـې خلـک دي چـې هـېڅ ديـن نـ
همدارنګه د حاللولو اسلوب او طريقې يې هم اسالمي او شـرعي نـه 
دي ځکه د شرکتونو خاوندان دين ته کومه پاملرنه نه کـوي بلکـه چـې 
په الس کې چې هر څه ولري او هره وسيله وي خـو تـرې ګټـه اخلـي. 
مونږه هلته د مسلمانانو لپاره يوه قصابي ومونده چې غوښه يې نسبتاً 

 وه خو حالله وه، هماغه به مو اخسته او خپله به مو پخښوله.قيمته 
يو بل تن چې له امريکا څخه يې ليدنه کړې وايي: ما هلته له ډېرو 
امريکايانو څخه وپوښتل چې تاسې په کوم دين ياست او په څـه شـي 
ايمان لری؟ هغوی راته په ځواب کې وويلې چې مـونږه پـه هـېڅ کـوم 

ه ويلـې چـې پـه خپـل دمـاغ او قـوت بانـدې دين معتقد نه يو، ځينو ب
 معتقد يو او کوم خالق نه پېژنو.



 ٤٣  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

يو استاد ډېره په زړه پورې کيسه کوي: يـو يهـودي لـه يـو مسـلمان 
قصاب سره خواکې دوکان درلود، په مسـلمان قصـاب بـه هـر وخـت 
بيروبار و او ډېرو خلکو به ترې غوښته اخسته، هغه يهـودي بلـه ورځ 

ر لوحه ليکلي دي غوا، پسه او حالل مرغان. متوجه شو چې قصاب پ
يهودي هم خپله لوحه بدله کړه او پرې يې وليکل: غـوا، پسـه، چـرګ 

 او حالل خوګ.
ځينو مسلمانانو په رسمي ډول د امريکا او اروپا له مسلخونو څخه 

 ليدنه کړېده، غوره ده د ځينو راپورونه دلته هم ذکر کړو:
ــيس د شــيخ محمــد حرکــان د اســالمي هيوادو ــو د کنفــرانس رئ ن

عربستان د علمي بحثونو او فتواو د کمېټې ريس ته د وارداتي غوښو 
 په اړه يو ليک واستوه:

 د ليک متن
 د رياض د علمي څېړنو، فتوا او ارشاد محترم رئيس ته!

 السالم عليکم ورحمة ال�ه وبرکاته... وبعد!
د خوښۍ ځای ده چې ستاسې محترم حضور ته ليک استوم، او 

مدارنګه يادونه کوم چې مونږ ته زيات رسمي او غير رسمي ه
راپورونه رسيدلي دي او ددې خبرې څرګندوينه کوي چې استراليا 
چې کومو اسالمی هيوادونو ته غوښه استوي په ځانګړي توګه د 

چې حالل  )١((الحالل الصادق) شرکت چې د هغه خاوند يو قادياني

                                                      
د قاديانيانو ډله د غالم محمد قاديانې پيروان دي. دا سړی د هند په قاديان  -١

وروستی پيغمبر  ج سيمه کې راپيدا شو او دعوه يې وکړه چې حضرت محمد
نه ده بلکه له هغه وروسته هم پيغمبران راځي چې له خپل ځان يې موعود 
عيسی، موعود مهدی ونوموه او ادعا يې وکړه چې پرې دري، عربي، اردو او 



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٤٤

يو په حاللولو کې اسالمي صادق نوميږي ده، په هېڅ صورت د څارو
قوانين په پام کې نه نيسي، نو له همدې امله مونږه د استراليا د 
اسالمي موسساتو اتحاديې نه غوښتنه وکړه تر څو ټول شرکتونه په 
خپل کابو کې وساتي او هر شرکت ته په رسمي ډول ټاپه شوې 

 .)١(تصديق پاڼې ورکړي تر څو ددې درغلی مخه ونيول شي
لــه محتــرم حضــور څخــه غوښــتنه کــوو تــر څــو کــوم نــو ستاســې 

سوداګران چې له ياد هيواد نه غوښه وړي بايد لـه ډېـر احتيـاط څخـه 
کار واخلي او د نوموړې موسسې شهادت ليکونه په پام کې ولـري تـر 

 څو مو د غير اسالمي ذبحو څخه مخنيوی کړی وي.
څخه غواړم چـې لـه ټولـو څخـه راضـي او خـوښ شـي.  أله ال�ه

 .)٢(مشر محمد علی الحرکان عمومي
د اســتاد احمــد بــن صــالح محــايری راپــور چــې لــه برازيــل څخــه 

 سعودي ته په غوښه استولو باندې يې برابر کړی ده:

                                                                                                                  
انګليسي ژبو وحی راځي، هغه د ځان لپاره څلور خليفه ګان وټاکل، د هغه د 

پر وخت د اسالمي علماؤ لخوا  مرتد کيدو حکم د د بينظير بوټو د پالر بوټو
ورکړل شو او د ضياء الحق د حکومت پر وخت تطبيق شو. دا چې انګريزانو 
د هغه په پيدا کولو کې نقش درلود نو ځکه يې زياتره اوس په انګلستان کې 
ژوند کوي او خلکو ته د فريب ورکولو په خاطر يې پر ځان احمديه نوم ايښی 

تلويزيون هم لري چې له لندن څخه  ) په نومMTNده، همدارنګه د (
 خپريږي.

 )٦٩٠، صفحه: ٢البحوث العلمية جزء  -١

 ).٦٩٠، صفحه: ٢البحوث العلمية جزء :  -٢



 ٤٥  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

صحابه أله وآاحلمد هللا، والصالة والسالم علی رسول اهللا حممد، وعلی 

 .مجعنيأ

 محترم ريس شيخ عبدالعزيز ابن باز... حفظه ال�ه تعالی.
 عليکم ورحمة ال�ه وبرکاته! وبعد:االسالم 

کـال د رجـب د مياشـتې لـه  ١٣٩٨ستاسې د ليک په ځواب کې د 
مـې پـورې مـا النـدې برازيلـي  ٣٠د رجـب  ١٣٩٨مې څخـه تـر  ١۴

ښارونو ته سفر کړيده چې په هغوی کې د غوښې د استولو سوداګريز 
 شرکتونه شته دي:

 کيلو متره مساحت لري. ۴۵٠چې  -کورتيبا 
 کيلومتره مساحت لري. ٢١٠چې  -وسا  بومطاکر

 کيلومتره مساحت لري. ٧۵٠چې  -وکامبوکراندي 
 کيلومتره مساحت لري. ١٢۵٠چې  -وکويانا  
 کيلومتره مساحت لري. ١١٠چې  -وغويانا 

 کيلومتره مساحت لري. ٢۵٠چې  -وبروذينتي برودينتي 
 کيلومتره مساحت لري. ٣٧۵چې  -وسان جوزيف 

ما دلته ټولو ميشتو شرکتونو سره اړيکه ونيوله د پردې برسيره چې 
څارويو د حاللو پر کيفيت مې هم هم څېړنې وکړې چې پدې راپـور 
کې به يوازې د هغو شـرکتونو يادونـه وکـړم چـې سـعودي تـه غوښـه 
استوي، همدارنګه خپل اندونه او وړانديزونه بـه هـم وار وار ستاسـې 

 مخې ته کېږدم.
چې د بارانا واليت په بونتـا کروسـا ښـار  د برنسيسا د چرګانو فارم

کې موقعيت لري، هر مياشت يوسل او پنځوس ټنه چرګان توليدوي، 
ــي ا واســالمي  ــری عرب ــې ډې ــدولو وروســته ي ــو او بن ــه حاللول چــې ل



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٤٦

هيوادونو ته د بتروبراز برازيلي شـرکت پـه وسـيله اسـتوي، د نومـوړو 
د يـادولو  هېوادونو څخه مسقط، عمان، کويټ او سـعودي عربسـتان

وړ دي. دوی دا مرغان په پاکټونو کـې اچـوي چـې پـه هغـو بانـدې د 
کله  (ذبح علی الطريقة االسالمية).پاسه په عربي ژبه ليکل شوي وي 

چې د ځينو اسالمي هيوادونو د سوداګری وزارت له نوموړو شرکتونو 
څخه تصديق پاڼې وغوښتې تر څو ثابتـه کـړي دا پـه اسـالمي طريقـه 
ذبح شوي نو هغوی پاتې راغلل، بيا حسين العميري له ما سره اړيکه 
ونيوله او ما ورسره ومنله چې بايد هر کارتينر ته کاغذ ورکړل او پرې 

 چې دا په اسالمي طريقه حالل شوي دي. وليکل شي
له لوندرينا څخه کورتيبا تـه والړم او  ١۴کال د رجب په  ١٣٩٨د 

د هغه ځای د ټولنې مشر حسين العميري مـې لـه ځانـه سـره کـړ او د 
شرکت د څارلو لپاره ووتو، هلته په شرکت کې ما خپله النـدې شـيان 

 وليدل: 
څخه ځوړنـد تـړي او بيـا هلته مې وليد چې ژوندي مرغان له پښو 

همداسې په متحرک شکل وړل کيـږي، هلتـه يـو کـس چـاړه پـه الس 
والړ وي او د مرغانو وريدونه په ډېره چاالکی پرې کوي تر څو دويـم 

 .)١(چرګ ترې تېر نشي او همداسې ادامه لري
لدې حالت نه تر خالصېدو وروسـته يـاد چرګـان يـو بـل ځـای تـه 

شوي وي او پکې يې ګوزاروي تر څـو وړي چې هلته اوبه ورته ګرمې 
 يې بڼکې ترې جال شي، پای کې يې په پاکټونو کې بندوي.

                                                      
 ٦٩٣، صفحهء: ٢البحوث العمية، جزء:  -١



 ٤٧  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

لويه ستونزه دلتـه وه چـې نومـوړي قصـاب نشـو کـولی پـه دومـره 
چټکی سره د چرګ ټول وريد پرې کړي، همداسې په سرعت به اوبـو 
ته اچول کېده چې د مرغانو روح به ال پوره نه و وتلی او د خفه کولـو 

ه څېر و، همدارنګه بايد د قصاب عقيده هم څېـړل شـوې وای چـې پ
 په کومه عقيده ده؟

له مسلخ څخه تر وتلو وروسته مو د نوموړي شرکت لـه رئـيس او 
نورو غړو سره ناسته وکړه او ورته مې ټولې هغه ستونزې چـې ددوی 
د شرکت د ذبحې په برخه کې وې وکړې، اخر کې مې ورتـه اسـالمي 

ــه اصــول هــم وروښــو دل او د احتيــاط سپارښــتنه مــې پــرې وکــړه، پ
 ځانګړي ډول هغه غوښو باندې چې اسالمي هيوادونو ته يې استوي.

د شرکت مدير راته وويلې: مـونږه کـولی شـو چـې د خپـل شـرکت 
ذبح اسـالمي کـړو او همدارنګـه مسـلمان قصـاب د ذبـح کولـو لپـاره 

المي استخدام کړو خو دا ټول کارونه هغه وخت ممکـن دي چـې اسـ
 هيوادونه مونږه سره په يوه معلومه اندازه موافقه وکړي.

له دفتر څخه تر وتلو وروسته مـې د هغـه ځـای د اسـالمي کمېټـې 
مشر د هغوی غلطی ته متوجه کړ او ورته مـې وويلـې تاسـې څنګـه دا 
ټاپه کوی پداسې حال کـې چـې خپلـه مـو نـه ده ليـدلی؟ وروسـته يـې 

 .)١(ته به له ليدو پرته ټاپه نه کويراسره وعده وکړه چې تر دې وروس
 مناقشه:

                                                      
 ) ٦٩٤، صفحه: ٢(البحوث العلمية جزء :  -١



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٤٨

د پورته ليک له لوستلو وروسته به پوه شوي ياسـت چـې نومـوړي 
شرکت کومې ستونزې درلودې او د هغه داليل مو هم واورېدل، هغـه 

 څو بنسټيزې ستونزې په الندې ډول ښودلي دي:
د ياد کس لخوا د چرګانو غاړې پـه دومـره چټکـۍ سـره پـرې  -١

شريانونو او وريـدو د پـاتې کېـدو امکـان موجـود  کيږي چې د
 وي.

دا پـدې معنــی ده چـې بايــد د شـرعي ذبحــې لپـاره د ذبيحــي ټــول 
وريدونه پرې شي، او که د قصاب د چاالکۍ له مخـې ټـول وريدونـه 

 پرې نشي نو اسالمي ذبح صورت نه نيسي.

 

د غاړې پرې کولو وروسته، چرګ ډېر ژر دګرمو اوبـو مـنځ تـه  -٢
ې ساه يې ال پوره نـه وي وتلـې او اکثـره وخـت د غورځوي چ

 اوبو له وجهې مړ کيږي.
د قصاب په اړه پوره معلومات نه وي چې دا اهل کتـاب ده او  -٣

که بت پرست او يا هم هېڅ عقيده نلـري، ځکـه پـه لويـديځو 
هيوادونو کې ډېر خلک داسې شـته چـې پـه هـېڅ ديـن عقيـده 

 نلري.



 ٤٩  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

ـــ -٤ ـــاڼو س ـــديق پ ـــاتو د تص ـــالمي موسس ـــې دد اس  تونزه: دا چ
مسلمانانو ټولنې ته د تصديق پاڼو پـه بـدل کـې لـه هـر کـانتينر 
څخه پيسې اخستل کيږي او هغوی هم لـه څېړنـې پرتـه د څـو 
روپيو په خاطر تصديق پاڼه ورکـوي، چـې يـاد کـس د هلتـه د 

 مسلمانانو د ټولنې له رئيس سره په اثبات ورسوله.

 
اسـالمي نـده، ولـې د شرکت رئيس اعتراف وکړ چې ذبح يـې  -٥

هغــه وخــت بــه اســالمي ذبــح کــوي چــې د مســلمانو هېــوادو 
غوښتنې ورته څرګندې شي او هغوی سره قرارداد وکړي او که 

 نه نو کارونه به يې هماغسې د پخوا په څېر روان وي.
د (الوطن العربي) نومې مجله چې په پـاريس کـې د عربـي مېشـتو 

دنمـارک کـې د غوښـو پـه يـو خلکو لخوا په عربـي ژبـه خپريـږي، پـه 
شرکت کې له يو عرب کارکوونکي محمـد االبـيض سـره مرکـه کـړې، 
هغه له دنمـارک څخـه اسـالمي هيوادونـو تـه د غوښـې د لېـږد پـه اړه 

 وايي:



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٥٠

ليکي (ذبحت علـی الطريقـة االسـالمية) هغوی يواځې په پاکټونو 
ټولـه حاللـه د بـرق پوسـيله  چې دا خبره يې درسته نـده ځکـه هغـوی

 .)١(يکو
دا چې اوس زمونږ هيواد افغانستان ته دا غوښې راوړل کيږی کومه 

 ده د سوداګری وزارت چې پدې اړه تحقيق او څېړنه وکړي؟؟

 æÇ Èهل کتاÇ نهګغیرæÏÇسالمي هیوÇ د غیر 

هغه هيوادونه چې اسالمي او اهل کتـاب نـه وي لـه هغـوی څخـه 
ــه  ــه شــکه چــې حرامــه ده ځکــه، هلت ــې ل ــت راوړل شــوې غوښــه ب ب

پالونکي، لمرپالونکي، ملحدان، کمونستان... او نور چې اصال� د ال�ـه 
پر وحدانيت عقيده نلري مېشت دي نو د مشرک، ملحد، کمونېست، 

 مرتد، دهري او نورو کافرانو خوراک مسلمانانو ته ناروا ده.
ــه  ــواځې ل ــح ي ــي ده چــې اســالمي ذب د اســالمي فقــې پوهــانو ويل

صحيح کيږي نو پدې اعتبـار چـې نـور مسلمان او يا اهل کتاب څخه 
هـر څـوک وي د هغـوی ذبـح حرامـه ده، او دا د ټولـو فقهـاؤ حنفـي، 
شــافعي، مــالکي او حنبلــي پــه نــزد او همدارنګــه د ابــن مســعود، ابــن 
عباس، علی، جابر، ابوبردة، سعيد بن المسيب، عکرمة، الحسـن بـن 

همـذاتی محمد، عطاء، مجاهد، ابن ابي ليلی، سعيد بن جبير، مـرة ال
 .)٢(قول هم ده شاو الزهري

ستر دليل همدغه ده چې نامسلمانان د ال�ه نوم نه ذکر کوي بلکـه 
 فرمايي: أپر ذبيحه باندې له ال�ه پرته بل نوم اخلي او ال�ه

                                                      
 )٧١٤، صفحه: ٢(البحوث العلمية جزء :  -١

 ٧٤٤٨/ ٤الموسوعة الفقهية  -٢



 ٥١  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

ِ بِهِۦ ﴿ هِلَّ لَِغۡ�ِ ٱ�َّ
ُ
ٓ أ ُم ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَما ُم َوَ�ۡ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱ�َّ

ۡيُتۡم َوَما  بُُع إِ�َّ َما َذكَّ َ�َل ٱلسَّ
َ
َوٱلُۡمۡنَخنَِقُة َوٱلَۡمۡوقُوذَةُ َوٱلُۡمَ�َّدِيَُة َوٱ�َِّطيَحُة َوَمآ أ

 .]٣[المائدة: ﴾ ُذبَِح َ�َ ٱ�ُُّصبِ 
همدارنګه يو مسلمان ته اجازه نشته چې له ګډو (مسلمان او 

هلته کيدای  غيرمسلمان) هيوادونو څخه غوښه وخوري، ځکه چې
شي حالله کافران وکړي او دا خو پخوا ذکر شو چې د کافر د الس 

 خواړه حرام دي او ذبيحه يې هم حرامه ده.

æÇÑ ته äفغانستاÇکړ áنکي غوېæښېد 

نن ورځ چې د افغانستان په بازارونو کې کومې غوښې پيـدا کيـږي 
 په الندې ډول دي:

ېواد کې ډېر داخلي (افغاني) حالل کړل شوې غوښې: زمونږ ه -١
قصابان خپله څاروي حاللوي، نو څنګـه چـې دوی مسـلمانان 

 دي ددوي د الس په غوښه کې کومه ستونزه نشته.
د افغاني فارمونو چرګان: نن ورځ په افغانستان کې هم ځيني د  -٢

چرګانو فارمونـه لکـه د هـرات فـارم جـوړ شـوي دي اودا چـې 
اصـولو  دوی خپله مسلمانان دي او وايي هم چـې پـر اسـالمي

 يې حاللوي نو غوښه يې حالله ده.
پاکستاني چرګان: دا چرګان چې ژوندي يا حالل کړل شوي له  -٣

 پاکستان څخه راوړل کيږي نو هغه حالل دي.



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٥٢

 
دا قصــــاب وايــــي چــــې دا 
چرګـــان يــــې ژونــــدي لــــه 
پاکستان څخه راوړي دي او 

 دوی خپله حالل کړي دي

 
چرګان چې له غير بهرني (امريکايي، برازيلي...) چرګان: دغه  -٤

اسالمي هيوادونو څخه په پاکټونو کې راوړل کيږي غوښه يـې 
 حرامه ده.

ــه  ــو ت ــه پاکــټ ليکن تاســې پ
 وګوری:

په عربي ليکل شوي (انتاج 
 البرازيل) د برازيل توليد.
 په انګليسي ليکل شوي:

Product of Brazil 
 

 
 
پــه تاســف ســره چــې زمــونږ ځينــي هيــوادوال برســېره پــردې چــې 
انګليسي او عربي دواړو ژبو باندې پوهيږي يادې غوښـې روا ګڼـي او 

 خوري يې.



 ٥٣  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

ځيني فريبکاره پلورونکي بيـا همدغـه برازيلـي چرګـان لـه پـاکټونو 
څخه وباسـي پـه چنګکونـو کـې ځوړنـدوي او د پاکسـتاني او داخلـي 
چرګانو په نامه يې خرڅوي، چې تقوا داره مسلمان وروڼـه بايـد پـدې 

 لرنه وکړي.اړه ځانګړې پام
تاسې دا چرګان ګوری چې لـه 
پاکټونو څخه ايستل شـوي او 
ځوړنـــد شـــوي دي، څرګنـــده 
ښکاري چې يخ يې اوبه شوی 

 ده.

 

 
ځيني ورنونه چې د ايرانيو ورنونو په نامـه پـه بـازار کـې خرڅيـږي 
دڅيړنو په اساس چې په اړه يې شـويدي، اصـال� هـېڅ ايرانـي ورنونـه 

 افغانستان ته نه راځي.
حاجی صيب زمری د هېواد يو تـن سـوداګر يـې پـه اړه وايـي: يـو 
ځل مې له ترکيې څخه يو کانتينر ايراني ورنونه افغانسـتان تـه راوړل، 
يو څه ګټه يې وکړه نو بيا مې له هماغه شرکت سره چې په ترکيه کـې 
و اړيکه ونيوله او بل کانتينر مې ترې وغوښت خو هغوی راته وويلـې 

ته به در ورسيږی، د ايران او ترکيې تر منځ خـو چې يو مياشت وروس
دومره ډېره الره نده خو له هغـوی سـره پـه خبـرو کـې پـوه شـوم چـې 
هغوی وويلې: دا ورنونه له امريکا څخه د سمندر لـه الرې ترکيـې تـه 



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٥٤

راوړل کيږي او بيا په اسالمي هيوادونو پـه ځـانګړي توګـه افغانسـتان 
 باندې پلورل کيږي.

 
ورنونـو  چې د ايرانـي  

 .په نامه خرڅيږي

 
 

تاسې دغه د غوښې کارتن ښي 
برخې پورته خوا دايره کې په ځير 
سره وګوری چې په ډېر واضح 

) پرې  ليکل شوي U Sډول (
دي. چې د امريکا متحده اياالتو 

 مخفف ده.
 

سيد نورال�ه د حبيب حسام شـرکت مسـئول چـې د کابـل پـه تهيـه 
دفتر لري او د (د حاللې غوښې  مسکن د ميوې نوې منډيې تر څنګ

پلورنځۍ) تر نامه الندې پلـورنځۍ هـم لـري وايـي چـې شـرکت يـې 
 غوښه له امريکا، کاناډا او برازيل څخه افغانستان ته راوړي.



 ٥٥  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

هغه د پوښتنې په ځـواب کـې وويلـې: ايـران او يـا کـوم بـل عربـي 
اسالمي هيواد افغانستان ته غوښه نه استوي او کومـه غوښـه چـې لـه 

ران څخه راوړل کيږي دا له بل هيواد څخه هلتـه راوړل شـوي وي، اي
 اصال� ايران افغانستان ته هېڅ غوښه نه صادروي.

 کله چې ترې وپوښتل شو چې تاسې کومه غوښه پلوری حالله ده؟
وويلــې: مــونږه ځکــه ورتــه حاللــه وايــو چــې صــحي ده او صــحي 

 وړل کيږي.تصديق پاڼې لري همدارنګه په ښه ډول افغانستان ته را
 هغه وويلې: هر شی چې نفس ومني زما په اند حالل دي!!؟

کله چې ترې وپوښتل شو چـې د قـران د ايـت لـه مخـې دا غوښـه 
 حالله ده؟

هغه وويلې: دا غوښه صحي او ارزانـه ده او خلـک يـې لـه همـدې 
 کبله اخلي هم، ښايي چې بيخي حالله نه اوسي.

 
د حبيب حسام شرکت 

 مسئول
 نورال�همحترم سيد 

 
 

هغه وويلې: اصال� له ترکيې او نورو عربي هيوادو څخه افغانستان 
ته غوښه ځکه نه راوړل کيږي چې مونږه ته ډېره په لوړه بيه تمـاميږي 
خو که له کاناډا، برازيل او امريکا څخـه يـې راوړو پـه ارزانـه بيـه يـې 

 راته حسابوي.



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٥٦

هغه د برازيل په هکله وويلې: د برازيل غوښه زه فکر کـوم حاللـه 
 سيايي او اسالمي هيواد ده؟؟! آده ځکه چې هغه يو 

مريکا آ(هغه ال نه پوهېده چې برازيل چېرته واقع ده، برازيل خو د 
 په جنوب کې واقع ده).

د ورنونو په هکله چې د ايراني ورنونو په نامه خرڅيږي وويلې چې 
 يلي ده، غوړ نلري او خلک تر ې ګټه اخلي.دا براز

 
 د برازيلي ورنونو تصوير 

 
 
د پلي ګرمز شرکت يو امريکايي شرکت ده چـې غـوړ لرونکـي او   

 مکمل ورنونه صادروي.
 

دا هــم امريکــايي ورنونــه چــې 
 غوړ لري 

 
 

په ټول بازار کې همدا ورنونه خرڅيږي، يـواځې کمپنـۍ يـې فـرق 
 کوي.



 ٥٧  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

خو ورنونه او پاکټي چرګان له برازيل پرته له بل  هغه وويلې: اوس
هېڅ هېواد څخه نه راوړل کيږي، چې تاسې يـې پـه پـاکټونو بانـدې د 

 برازيل نښه او نوم ليدلی شی.
 

ــراحت  ــه ص ــاته پ ــټ ش د پاک
سره ليکـل شـوي چـې (انتـاج 
ــــل  ــــې د برازي ــــل) يعن البرازي

 توليد.
 

  
ــي غوښــې دي  ــر برازيل ګريل

راغلـی چې مصرف پرې کم 
ده، ټــول وزن يــې يــو کيلــو 

 راځي
 

 
بريلر هم برازيلي غوښې دي 
ــو چرګــانو دي او  چــې د لوي
وزن يــې لــه دريــو څخــه تــر 

 څلورو کيلو پورې رسيږي.
 

 
 



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٥٨

هغه د امريکـايي غوښـو پـه اړه وويلـې: تايسـون د هغـه امريکـايي 
چرګانو غوښه ده چې سينه، ځيګر... يې ايستل شوي او پخوا پـه بـل 

پلورل شوي دي او پاتې برخـه يـې پـه پـوره ډول افغانسـتان تـه  هيواد
 صادريږي.

 
تايسون غوښـه چـې ځيګـر او 

  .سينه... نلري
 

د تايســـون غوښـــه ارزانـــه ده نـــو ځکـــه يـــې خلـــک ښـــه او ډېـــر 
 استعمالوي.

د تايســـون کـــارتن ده چـــې 
ــه ليکــل  پــرې پــه عربــي ژب
ــــــات  شــــــوي دي (الوالي

 المتحدة االمريکية) 
 متحده اياالتد امريکا 

 
 
 



 ٥٩  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

 په عربي لیکل شوي دي:
(انتاج الواليـات المتحـدة 

 المريکية)
او په انګليسي ترې النـدې 

 ليکل شوي:
(Product produced in 

USA for Export) 

 د دواړو معنی ده:
توليـد ده ایاالتو د امريکا د متح

 .د صادرېدو لپاره

 
انستان تـه راوړل کيـږي، هغـه غهندي غوښې: هندې غوښې هم اف

وويلــې چــې د مېښــې غوښــه، د مېښــې پښــې او ځيګــر افغانســتان تــه 
 صادروي. 

نومــوړي وويلــې: ددغــه شــرکت رئــيس چــې افغانســتان تــه غوښــه 
 صادروي مسلمان ده ځکه هندوان څاروي نه حاللوي.

 
د هندوستان څخـه 
ــــــــوې د  راوړل ش

 مېښې غوښه
  

 
 



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٦٠

مې له يـو تـن د پوهنتـون اسـتاد  په هندوستان کې د ذبحې په ډول
محترم عبـدالجليل فقيـه سـره خبـرې وکـړې چـې نومـوړي خپلـه پـه 
هندوستان کـې د ذبحـې شـرکتونه ليـدلي، نومـوړي خپـل نظـر داسـې 

 څرګند کړ:
زه ددغه شرکت مرکزي دفتر تـه چـې پـه پونـه ښـار کـې ده والړم، 
 ددغه شرکت خاوند چاچا مصطفی نوميږي چې يو مشهوره څېره ده،

او مسلخونه لري، د څارويو د حاللولو ځای تـه والړو، هلتـه مـې يـو 
 اوږد تېغ (چاړه) وليد چې پرې ال�ه اکبر ليکل شوي و.

اوس بايد له مفتيانو او علماؤ څخه پوښتنه وشي چې که څوک پـه 
خوله ال�ه اکبر ونه وايي او يواځې يې دغه کلمه پـه چـاړه ليکلـي وي، 

 ذبح صحيح کيږي او که نه؟
ستاد فقيه وايي: دوی اوس هـر کـال ځانتـه نـوي اسـلوب راپيـدا ا

کوي، هلته يې په کسټو کـې د ال�ـه اکبـر اواز ثبـت کـړی او چـاالنوي 
 يې، کله چې ذبح کيږي نو معموال� د کسټې څخه اواز اورېدل کيږي.

يـا کـه قصـاب د آپوښتنه بيا اسـالمي علمـاؤ تـه متوجـه شـوه چـې 
يي او کست يا سي ډي يې ووايي څه ذبحې پر وخت ال�ه اکبر ونه وا

 فتوا ورکوي؟
استاد فقيه ددې سـوال پـه ځـواب کـې چـې پـه کـارتنو بانـدې يـې 

 حالل ليکل شوي داسې وويلې:
هلته ما په خپلو سترګو وليدل چې ټول څاروي يو ډول حالليـږي، 
بيا کارتنونه شته دي چې لدې څخه يې ډکـوي، تـوپير دومـره ده چـې 

نو ته صادروي نو د کـارتنونو د پاسـه د حـالل که يې اسالمي هيوادو
 کلمه ليکي او بس، نوره غوښه ټوله يو شان ده.



 ٦١  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

 Ï پلوæÑنکو ستونزې

 د غوښو پلورونکي الندې ستونزي لري:
ځيني پلورونکي خو نه پوهيږي چې زه کومـه غوښـه پلـورم لـه  -١

کوم هيواد څخه راوړل کيږي، خو دوی يې د عربي، ترکـي او 
 وادونو په نومونو باندې خرڅوي.يانورو اسالمي هي

کلـــه چـــې لـــه پلـــورونکي 
څخه وپوښتل شي نو هغـه 
ــه  وايــي چــې غوښــه يــې ل
اســالمي هيوادونــو څخــه 

 راوړل کيږي.
دغه سپين ګيری کاکا وايي 
ـــي  ـــې، او عرب ـــې د ترک چ
ـــی څخـــه  ـــه دوب غوښـــه ل

 راوړل کيږي.
 

 

 
ځيني پلورونکي بيا له فريب او چل څخه کار اخلي او همدغه  -٢

برازيلي، هندي او امريکايي غوښې د دوبی او ترکي غوښو پـه 
 نامه پلوري.



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٦٢

لکــه تاســې چــې پــه تصــوير کــې 
وينــی دې ســړي لــه کــارتنو څخــه 
يــخ وهلــي چرګــان راويســتي او 

 ځوړند کړي دي.

 
ځيني دوکانداران بيا قصداً همدا امريکـايي او برازيلـي ورنونـه  -٣

ځـای کــوي او او چرګـان لـه داخلــي چرګـانو او ورنــو سـره يــو 
 پلوري يې.

æÇÑ Ïشویو غوړ áښÇ ړو پهåستونز ÄÇفتو æÇ نوæندÇ Ï Äعلما Ï å 

زمونږ د هيوادوالو ستونزه دا ده چې کله لـه کـوم عـالم څخـه ددې 
غوښو په اړه پوښتنه وکړي نو متردد ځوابونه ورکوي او يو له بل سره 

خـه توپير لري له همدې امله ده چې خلک حيران پاته کيږي. پـدې بر
 کې الندې ستونزي مطالعه کولی شو:

د ځينو علماؤ په اند چې اوسنی امريکا او اروپا د اهل کتابو له  -١
هيوادونــو څخــه دي نــو د اهــل کتــابو غــذا او ذبيحــه خــو 

 مسلمانانو ته روا ده.
ځينې عامې فتوې وي چې له څيړنـې او مطـالعې پرتـه ورکـول  -٢

 کيږي.
پوسـيله تصـديق  دغه غوښې د اسـالمي ټولنـو د تصـديق پـاڼو -٣

 شوي وي.



 ٦٣  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

د لـومړنی ســتونزې پــه هکلــه بايــد ووايــو چــې زمــونږ علمــاء بايــد 
لومړی پدې ځان پوه کړي چـې دوی کومـو هيوادونـو تـه اهـل کتـاب 

 وايي، رښتيا هم اهل کتاب دي او که نه؟
د يادو هيوادونو په هکله چې نن کومې څېړنـې تـر سـره شـوي دي 

ابو پــه ډلــه کــې نــه راځــي پــه ويــل کيــږي چــې دا هيوادونــه د اهــل کتــ
ځانګړي توګه د فرانسې له انقالب وروسـته چـې ټـول پـه سـيکولر او 
الدينه حکومتونو بدل شول، اوس هلته هغه قوانين تر کار الندې وي 

 چې له اديانو سره هېڅ اړيکه نه لري.
استاد ابوبکر هاشمي د کابل پوهنتون د شـرعياتو پـوهنځۍ اسـتاد 

خپله ليدنه کړېده وايي: ما هلته له ډېرو خلکو چې له امريکا څخه يې 
څخه د هغوی د ايمان په هکله وپوښتل خو يـواځې همـدا يـوه خبـره 
مې اورېده چې زه د خپل د مټ پر قوت معتقـد يـم، بـل بـه ويلـې زه 
هېڅ دين نه پېژنم، بل به ويل چې که زه پر چا ايمان ولرم نو پـر هغـه 

يـد ونکـړم. هغـه څـوک چـې ديـن بايد اعتماد هم ولرم نو هېڅ کار با
لورته يې توجه وه، ډېر کم وو او زياتره يې سپين ګيـري او کشيشـان 

 وو چې له ذبح سره يې هېڅ کار نه درلود.
هغه شرکتون چې څاروي حاللوي ازاد شرکتونه دي چـې پـه هـېڅ 

 دين هم عقيده نه لري.
نو زمونږ علماء بايد پـوه شـي چـې هغـه څـوک چـې زنـا، شـراب، 

مجنس بازي... ته قايل دي او قانون يـې ورتـه د مشـروعيت سود، ه
اجازه ورکوي ايا ورته اهـل کتـاب ويـل کيـږي؟ او ايـا دوی تـه داهـل 

 کتابو ويل د اسماني دينونو سپکاوی ده او که نه؟



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٦٤

دويمه ستونزه د مسلمانانو تر منځ د علماؤ عامې فتوې دي چې له 
ېلګې په توګـه دا هغې څخه څوک سم درک او فهم نشي اخستالی د ب

غوښې د هر چا پر مزاج پورې اړه لري. او چې ترې د فتوا د مراجعـو 
په اړه وپوښتې نو ځانګړی او سـم ځـواب نشـي ورکـولی، د مثـال پـه 
ډول د کابل پوهنتون د ځمکې پېژندنې پوهنځۍ، پـنځم کـال د شـپې 
محصلينو د خپلې پوهېدنې لپاره د افغانستان سترې محکمې، افتـا او 

اب څانګې ته يو غوښتنليک ولېږه، نوموړي رياست د ياد ليـک احتس
) کـې داسـې ١٣٨٨/۴/٣٠) نمبر مکتوب (٣٩/١١۵په ځواب کې د (

 ليکلي و:
د ځمکـې پيژنـدنې د پـوهنځۍ د پــنځم صـنف محصـلينو پوښــتنه 
کړېده چې ايا له غير اسالمي بهرنيو هيـوادو څخـه چـې کومـه غوښـه 

ووايئ چې دا ذبح پـه اسـالمي  راوړل کيږي، تاسې مهرباني وکړی او
طريقه کيږي او که نه؟ حالل دي او که حرام؟ ستاسې د شرعي فتوې 

 ورکولو په هيله.
 اجلواب واهللا اعلم بالصواب

د افتاء رياست د غوښو راوړونکو له څـو شـرکتونو سـره لـه خبـرو 
اترو وروسته د نوموړي شرکتونو خاوندانو په نوموړو هيوادونو کـې د 

مراکزو چې په التيني امريکا، برازيل او د امريکې متحده څو اسالمي 
اياالتو کې واقع دي تصديق پاڼې ورښـودلي چـې پـه اسـالمي طريقـه 
ذبح شوي دي، د افتاء رياسـت د دغـو کسـانو پـه ځـواب کـې چـې د 
فتوې غوښتنه يې کړېده وايي چې: (که څوک پرهيزګاري کوي نـو نـه 

تـه درنـاوی لـري نـو اختيـار  دې خوري، او څوک چې نړيوالو قوانينو
 لري) د فتوی قوت تر پايه پورې خوندي دی.



 ٦٥  ښېغو وارداتي: بحث دويم 

 

 

 

 

 د افتا او احتساب د ادارې د فتوی متن.

 

:åتبصر 

 اصال� علماء چې د يو څيز په اړه فتوا ورکوي بايد:
بايد دوی او يا ددوی لخوا ليږل شوي استازي نوموړی مسلخ  -١

له هغه کسانو څخـه يا د حاللولو ډول او ځای ليدلي وي او يا 
تپوس وشـي چـې دوی دا شـرکتونه لـه نـژدې څـارلي وي لکـه 
وړاندې چې يې يادونه وشـوه او هغـوی وويلـې چـې اصـال� دا 

 شرکتونه په اسالمي طريقه ذبح نه کوي.
الزمه ده چې داراالفتاء د مسلمانانو لپاره دا څرګنده کړي چـې  -٢

نـاروا تـه  دغه نني امريکايي او اروپايي هيوادونه چې هـر ډول
 پکې ځای ورکړل شويده اهل کتاب دي او که نه؟

د نوموړي هيواد د ذبح کولو اسلوب او کړنالره چې زياتره نن  -٣
سبا د برق او يا غازو پوسيله وژل کيږي ايا لـه اسـالم سـره پـه 

 ټکر کې دي او که نه سم دي؟



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٦٦

اوس خو پدغه هيوادونو کې د ال�ـه نـوم نـه اخسـتل کيـږي نـو  -٤
اندونه چې اهل کتاب د ال�ه نوم وانخلـي او ذبـح بايد د فقهاؤ 

 وکړي څيړل شوي وای چې هغوی پدې اړه څه فتوا ورکوي؟
دغــو درنــو مفتيــانو بايــد پــه واضــح ډول دا ويلــي وای چــې دا  -٥

غوښه حالله ده او که حرامه، که حالله ده نو پـه کـوم دليـل او 
 که حرامه ده څه دليل لري؟ مګر دا فتوا چې په يوه جملـه کـې

ورکړل شوېده (هغه خلک چې پرهيزګاري کوي بايد ونخوري 
او څوک چې نړيوالو تعهداتو ته درناوی لري اختيار لري) څـه 
معنی لري. دا دوه نظره په يوه فتوا کې څنګه ځائېدای شي؟ که 
حالله وي نو پرهيزګاران ترې ولې مستثنی دي او که حرام دي 

ليل په قرانکـريم نو عام خلک يې ولې وخوري ايا داسې کوم د
کې شته چې د تقوادارو لپاره د خـوګ غوښـه نـاروا او د نـورو 
عامو خلکو لپـاره روا ده؟؟؟، بلـه دا چـې نړيوالـو تعهـداتو تـه 
درناوی پـه کومـه معنـی اسـتعماليږي، ايـا هماغـه تعهـداتو تـه 
درناوی چې پکې سود او شراب هم حالل ګڼل شـوي دي، نـو 

وړي هـم مشـروع وي؟ هلتـه بايد د درناوي په صورت کې نوم
هم بايد داسې فتوا ورکړ شي چې څوک تقوا کـوي نـو سـود او 
شراب دې نه خوري خو عام خلک يـې خـوړلی شـي؟؟؟ زمـا 
په اند په دې فتوا کې له چټکتيـا څخـه کـار اخسـتل شـوی ده، 
محترم علماء دې پدې اړه لمـړی څېړنـه او تحقيـق وکـړي او 

کـړي چـې مـا هـم د  بيا دې وروسـته خپـل معلومـات وړانـدې
همدې لپاره دا بحث وړاندې کړ تر څو پخپلـه فتـوا بانـدې لـه 

 سره کتنه وکړي.



 

 

 ÑÏیم بحث:
 Ï بهرنیو هیوæÏÇنو څخه æÇÑړá شوí خوÇÑکي توکي

توکي åæÏ ډæله له بهرنیو هیوæÏÇنو څخه ÇÑلېږá شوí خوÇÑکي 
:íÏ 

هغه خوراکي توکي چې په هغوی کې زياتـه السـوهنه نـه کـوي  -١
لکه اوبه، سبزيجات، مېوې، وړه، غوړي او داسې نـور، ددغـو 
څيزونو خوړل چې له هر هيـواد څخـه راوړل شـي کومـه پـروا 

 نکوي.
هغه خوراکي توکي چې پکې السـوهنه کيـږي نـو پـه دې برخـه  -٢

 نظر کې ولري: کې بايد هر مسلمان دوه ټکي په
لمړی: د محتوياتو پيژندنه: کوم خوراکي توکي چـې لـه بهـر څخـه 
هيواد ته راوړل کيږي د بيلو جوړښتونو او محتوياتو لرونکي وي چـې 
په هغوی کې ځيني له عادي څيزونو لکه اوړو، ميوې، کبـانو... څخـه 
جوړ شوي وي چې د يادو توکو په خوړلو کې مسـلمان کومـه سـتونزه 

 نه لري.
دويم: ځيني دغه توکي له حرامو شيانو څخه جوړيږي مثال� استاد 

پخپل [اللحوم عبدال�ه علی حسين د االزهرشريف له علماؤ څخه ده 
ي أبحاث مختلفة في الذبائح والصيد واللحوم المحفوظة] نوم -

 کتاب کې داسې ليکلي دي:



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٦٨

د (بولي بيف) په نامه کنسرو غوښې او د (کيف اکسو) په نامه د  
وا يخني يا د چرګ ښوروا چې مصر تـه لـه اروپـايي، اسـتراليايي او غ

امريکايي هيوادونو څخه راوړل کيږي ټول حرام دي، ځکه پدې کې د 
هغه څارويو غوښې استعمال شوي چې د وهلو په وسـيله وژل شـوي 
دي، او پدې ټولو هيوادونو کې د ذبح طريقه يوشان ده چې د څاروي 

 تر څو د هغوی حواس لمنځه والړ شي. په سر باندې کلک وار کوي
ددې کنسروا ستونزه همدا ده چې پکې له يادو څـارويو څخـه کـار 
اخلي، همدارنګه ډېر بېسکويټونه چې د همدې څارويو او د خوګ پـه 
غوړيو کې جوړوي چې په ځينو حاالتو کې په واضح ډول پرې ليکل 

 شوي هم وي.
ږي د اسـتراليا لـه کوم سانډوېچ چـې پـه افغانسـتان کـې پلـورل کيـ

هيواد څخه راوړل کيږي، د حبيب حسام شـرکت رئـيس همـدا خبـره 
وکړه او وې ويلې چې دا سانډويچ له استراليا څخه مـونږه افغانسـتان 

 ته راوړو.

 
 

 د کارتن د ننه سانډوېچ د ايټالوي سانډوېچ کارتن
 



 ٦٩  ...خوراکي شوي لړراو خهڅ هيوادونو بهرنيو د: بحث دريم

د غير اسالمي هيوادونو څخه چـې کـوم پنيـر راځـي د هغـه پـه اړه 
علماء وايي چې دغه پنير کې د (مايه) په نامـه يـو څيـز اسـتعماليږي 
چې هغه د اوزي د شيدې خوړونکو بچيو له نس څخه را اخلي او بيا 
يې په شيدو کې اچوي تر څو ترې پنېـر جـوړ کـړي، کـه دغـه اوزه پـه 
اســالمي ډول ذبــح نــه وي او يــا هغــه چــا حاللــه کــړي وي چــې پــر 

 .)١(ده نو دا پنېر هم پرې حرام دهمسلمانانو يې ذبيحه حرامه 
د مړشوي حيوان د شيدو او مايه پـه هکلـه لـه شـيخ االسـالم ابـن 
تيميه څخه وپوښتل شو هغه ورته په ځواب کې وويلې: دوه قوله دي، 
لومړی د امام ابوحنيفه او يو روايت د امام احمد چـې روا دي، دويـم 

ت ده چـې نجـس قول د امام مالک، شافعي او امام احمد دويـم روايـ
 يې بولي.

کوم مشروبات چې له بهرنيـو هيـوادو څخـه راځـي پـه درې ډولـه 
 دي:
الکــولي: دا ډول د اســالم د نصوصــو پــه اســاس حــرام دي او  -١

 مسلمان بايد ترې استفاده ونکړي.
غيــر الکــولي: غيــر الکــولي مشــروبات کومــه ســتونزه نــه لــري  -٢

 اومسلمانان ترې ګټه اخستی شي.
مشروباتو کې د فيصدی په اساس الکول مختلط او ګډ: ځينو  -٣

وي چې مسلمان ته روا ندي تـر څـو کـه هـر څـومره فيصـدي 
 ولري استعمال کړي.

                                                      
 ٤/٣٩٦مجموع فتاوى ابن تيمية  -١



 

 

 پاæÇ ì پایله

راوړونکـو غوښـو پـه اړه د له بهرنيو هيوادو څخه افغانسـتان تـه د 
 پورته بحث له مخې دې پايلې ته ورسيدو چې:

لــه برازيــل، امريکــا، اســتراليا او هندوســتان څخــه چــې کــومې  -١
غوښې افغانسـتان تـه راوړل کيـږي د هغـوی ذبـح پـه اسـالمي 
طريقې سره نه ترسره کيـږي نـو مسـلمانان بايـد پکـې احتيـاط 

 وکړي.
و ته د اهل کتابو هيوادونه اوسني امريکايي او اروپايي هيوادون -٢

نشو ويلی ځکه چې په يادو هيوادونو کې سيکولرسـتي قـوانين 
تطبيقيږي او شرکتونو يا دولت کـې د اهـل کتـابو د ديـن هـېڅ 

 کومه اغيزه نشته.
پدې اړه چې د علماؤ لخوا کومې فتوې ورکول کيږي بېړنۍ او  -٣

څو له څيړنو پرته وي چې له خپلو درنو علماؤ غوښتنه کوم تر 
 له زياتې څېړنې وروسته خپلې فتوې نوې کړي.

سانډويچ، کنسرو، او نور هغه خوراکي توکي چـې پـه پـاکټونو  -٤
کـې وي د جوړښــت او ترکيــب لــه پېژنـدلو وړانــدې بايــد ونــه 

 خوړل شي.



 

 

æنهړæندیزÇ 

ددې لپاره چې د افغانستان مسلمان ولس لـه حاللـو غوښـو څخـه 
 ګټه واخلي الندې وړانديزونه وړاندې کوم:

ــه  -١ ــورو خــوراکي توکــو پ ــرم ســوداګران دې د غوښــو او ن محت
راوړلو کـې اسـالمي احکـام پـه پـام کـې ولـري ځکـه د حرامـو 
راکـړه ورکـړه پانګـه او عايـدات هـم حرامـوي، د يـو مســلمان 
سوداګر لپاره دا اجازه نشته چې غير اسالمي تـوکي دې هيـواد 

 ته راوړي.
شـــکوکو غوښـــو څخـــه د خالصـــيدو لپـــاره بايـــد زمـــونږ د م -٢

سوادګران په هيواد کې د ننه د چرګانو فارمونـه جـوړ کـړي تـر 
څو هيوادوالو تـه د مسـلمانو قصـابانو پوسـيله پاکـه او حاللـه 

 غوښه وړاندې کړي.
که چيرې له بهر څخه د غوښو راوړل ډېر اړيـن وي نـو ګـران  -٣

سـره دې د تړونونـو  سوداګران دې مهرباني وکړي له شرکتونو
له مخې په وړ بيې خبره وکړي تر څو هغوی د اسالمی ذبحې 

 پوسيله ورته غوښه تياره کړي.
د امکان په صورت کې که څاروي او چرګان ژونـدي واخسـتل  -٤

شي او بيـا هيـواد تـه لـه راوړلـو وروسـته د مسـلمانو قصـابانو 
پوسيله ذبح کړل شي لکه له پاکستان څخه چې ژوندي چرګان 

 ځي او بيا دلته حالليږي.را



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٧٢

مسـلمان سـوداګر کـولی شـي د پنيـرو، کـوچ، پيـروي... نــورو  -٥
خوراکي توکـو لپـاره د هيـواد د ننـه فـابريکي جـوړې کـړي، او 
علماء دې هيوادوال ددغه شرکتونو د توليداتو د اخستلو لپـاره 

 وهڅوي.
که مسئولين وغواړي چـې ولـس لـه حاللـو غوښـو څخـه ګټـه  -٦

ې له بهرنيو شرکتونو سره له خبرو اتـرو واخلي نو کولی شي چ
 وروسته پر اسالمي اصولو والړ يو مسلخ جوړ کړي.

 له وصبحه وسلم.آوصلی اهللا علی نبينا حممد، وعلی 



 

 

 (ماخذæنه) ېÇخستن

 قرآن الکريم.  -١
األصفهاني، أبوالقاسم الحسين بن محمد بن المفضل   -٢

، دمشق: دار النشر / مفردات ألفاظ القرآنالمعروف بالراغب. 
 ت).-دار القلم (د

، صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدال�ه.  -٣
 . ١٩٨٧ – ١٤٠٧بيروت: دار ابن كثير، الطبعة الثالثة، 

، السنن الکبرىالبيهقي، أبوبکر أحمد بن الحسين بن علي.   -٤
هند: مجلس دائرة المعارف النظامية الکائنة في الهند ببلدة 

 هـ).  ١٣٤٤)،(١حيدر آباد (ط 
 دط، دت. -، بشاور: دارالکتب.فقه السنةسابق، السيد.   -٥
سنن أبي السجستاني، سليمان بن األشعث أبو داود األزدي.  -٦

مد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: دار . تحقيق محداود
 الفكر (دط)، (دت). 

الس�ر�خْس�ي�، اال�م�ام� شَم�س� ا����ئ�م�ة� ا�ب�و ب�ک�رٍ م�ح�م�دُ ب�ن� ا�بِي س�ه�ل�   -٧
 ت). -(د )ط -،(دالمبسوط

 یعل رد المحتار، )هـ ق١٢٥٢ابن عابدين، محمد امين (ت   -٨
 . )هـ ق١٤٢١، (١طعمان:المکتبة االسالمية،  الدر المختار

القاموس الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب.  -٩
 م). ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، بيروت: دارالفکر (المحيط



 و غوښو حکميد راوړل شو وادونو څخهيو هيله بهرن    ٧٤

کنفرانس رابطه عالم اسالمي و سازمان صحي جهان و  -١٠
. احکام ذبح و ذبائح در اسالمکميتهء منتخبهء کنفرانس. 

 ترجمهء نعمت ال�ه شهراني، کابل: وزارت صحت عامه د.ا.ا
با مساعدت مالي وتخنيکي سازمان صحي جهان نومبر 

٢٠٠٢. 
الموسوعة الکويت، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.  -١١

 ٢، قام بتنسيقه وفهرسته للموسوعة الشاملة الفقهية الکويتية
 أبوعمر. 

هدايه شرح المرغيناني، علي بن ابي بکر بن عبدالجليل.  -١٢
 ية (دط)،(دت).) بيروت: المکتبة االسالم٥٩٣. (ت بدايه

لسان  ابن منظور، محمد بن مکرم األفريقي المصري.  -١٣
 (دت).  ١بيروت، ط  -. بيروت: دار صادر العرب

النيسابوري، أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم  -١٤
بيروت: دار الجيل بيروت + دار ، صحيح مسلم القشيري.

  األفاق الجديدة.
البحوث هيئة كبار العلماء بالمملکة العربية السعودية.  -١٥

. الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، العلمية
 .)م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥(
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