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 د تحريک يادښت
فرهنګي څانګه د افغانستان ملي تحريک له اساسي څانګو څخه يوه اساسي څانګهه ده.  
د دې څانګې دنهده داده چهې هېوادوالهو تهه فرهنګهي خهدمات وړانهدې  او هټهور فرهنګهي          

د تههاريخيم ملههيم کلتههوري ورځههو او تههاريخي او ملههي شخ ههيتونو   .کارونههه ترسههره کههړي
 نمانځل ددې څانګې نورې دندې دي.

چاپ هم ددې څانګې لهه   ود هېواد د ليکوالو د علميم دينيم روزنيزو او معلوماتي اثار
راهيسههې چههې تحريههک خپههل عملههي      اساسههي دنههدو څخههه هيههل کېههږي. لههه هغههې ورځههې       

کهړي دي.   چټهک ګې ههم ورسهره سهم خپهل فعاليتونهه      فعاليتونه پيل کړي ديم نو دې څهان 
ورځې يې نماځليم تاريخي واټونو ته يې لوحې جوړې کړي. علمي سهيمينارونه   تاريخي

 .دي او ورکشاپونه يې جوړ کړي
د تحريک دې څانګې د تحريک د عمومي هدفونو پهه راها کهې وپتېيلهه چهې پهه يوځهايي        

 شهامل  رو کهې  اکثهره دينهي او علمهي اثهار     ډول )شل عنوانه( کتابونه چاپ کړي. په دې اثا
 ي.ووړاندې ک يې دي چې درنو هېوادوالو ته

( قاضځځمومد ځځنوحقځځروح  ځځا وښههاغلي ) م( چههې ستاسههو پههه الس کههې دی ښځځ او او مځځ  دا اثههر )
او د همدغو شلو عنوانو اثارو له جملې څخه دی. هيلهه ده درانهه لوسهتونکي تهرې      ليکلی

تحريک خپلو هېوادوالو ته ډاډ ورکوي چې په راتلهونکي کهې بهه ههم      ښه هټه پورته کړي.
 ي. ړخپلو دې ډول هڅو ته دوام ورک

 د هېواد د فرهنګ د بډاينې په هيله
 په درناوي

 د افغانستان ملي تحريک
 فرهنګي څانګه
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 سريزې پرځاى
 

ره وخته راهېسې د ښهځو د حقوقهو او پهه اسهالمي ټولنهه کهې د ښهځو د        ېله ډ
او په دې وروستيو کې خهو  موضوع جنجالي بيه خپله کړېده رول او حيثيت 

ورځهې پهه مهمهې موضهوع بدلهه      دا جنجال خپل وروستي پړاوونه وههي او د  
 شوې ده .

ړه د سهههخت دريههه    دواړه خهههواوې ) د ښهههځو دحقوقهههو پلويهههانو او پهههه دې ا    
وي او خپههل مقابههل كههډک شههعارونه ورلههه افههراط او  تفههري  څخههه  ( ي لرونکهه

د دواړو خواو په دې جګړه کهې د اسهالم   پرې مالمتوي چې متاسفانه   ىلور
او پههه مسههتقيم او غيرمسههتقيم ډول د اسههالم سههپېڅلي او    روح ټپههي کېههږي  

ژنهدلو او  ېد پمبين دين د بدنامولو او پهه اوسهني وخهت کهې د ناچلنهده ديهن       
خو پهه  الم کې دښځو د رول او ارزښت په اړه سپه امعرفي کولو هڅې کېږي 

پهه پښههتو ژبههه کههې داسههې  ر کتابونهه ليکههل شههوي دي م خههو  ېههنهورو ژبههو کههې ډ 
د اسالم ريښهتون  ت هوير   او  و هر اړخيزه تنده ماته يکنچې د لوستوکتاب 

او منطقههي  ته شههرعي م معقههول ټولههو پوښههتنو پههه دې اړه کړى او ريههې انځههو 
لههه همههدې  کبلههه مههې قلههم       مونههدل ووځههواب ووايههي ال تههردې  دمههه مانههه      

 وهل .راواخېست  او لستواي مې را بډ
خطاء م سهوه او اشتباه له انسهان سهره ملګهرى ده زه دا دعهوه نهه شهم کهوالى        
چې همدا کتاب دې پهه دې اړه لهومړنۍ  او  وروسهتن  کتهاب وپېژنهدل شهي       

او تحقيق  اړتيا  نه ليدل کېږي خو  دومهره پهه زغهرده    ړنې ېاو يا بل چاته د څ
د اسهالم  الهلي بيهه پهه کهې  ښهودل شهوې ده  او کهه          شم چې انشهاء اهلل    ويل
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يې په سهر سهترهو خهو     فراسره  نه مني  يا اختالف کوي نو اختالڅوک  يې 
شرعي وي او داليل يهې ههم    بايد چې د اختالف طرز يې منطقي م الولي او 

 بره وي . ثقه او معت
د دې کتاب ليکلو کې مې له عمده م ثقه او معتبهرو مهاء خهذونو او مراجعهو     

هره مسئله مې چې لهه کهوم کتهاب څخهه رانقهل کهړې       مڅخه استفاده کړې ده  
 د هماغه کتاب نوم هم ورسره ليکله   کې مې  ىده  نو د همدې مسئلې په پا
 او حواله مې پرې ورکړې ده .

څخههه  اهلل روشههن اوانجنیههر محمدافاههل ذاکههررفیههع همههدا ډول لههه ښههاغلي  
ره سهتوماني   ېه کهې يهې ډ   اوډيزاین په کمپهوز  بډيره مننه کوم چې د دې کتا

 .  ناوې ته يې د چاپ هار ور په غاړه کړ او دکتاب زغمله و
ره مننه چې د دې کتاپ پهه  ېهمدارنګه له ټولو هغو ورونو او خويندو څخه ډ

 مرسته کړې ده .  يې چاپ کې
 

 حقيارسن محمدح
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 او ځواب يې يوه دعوه
 

مو ولوستل  د اسالم د ښمنان  پهه اسهالم تهور لګهوي      لکه چې په پېالمه کې 
دوى  وايي  ښځه په اسهالم کهې ههې      ورکړي م يښځې ته يې حقوق نه دچې 

څخههه نهها خبههره اسههالم او قههران نځههې حيثيههت لههري م لههه  يوازادي نههه لههري او د 
شهعوري ډول د   يهر سره د اشهعار  زمزمهه کهوي  او پهه غ    دوى  مسلمانان هم له 

دا چهې   ږي مېمقابل کهې اسهتعمال  الس د مسلمانانو په  اسالم د دښمنانو په 
او پروپاهنهد دى  نهاوړه  تبليغهات    دا دعوه  څومره حقيقت لري او يها څهومره   

کهه   مهو    و تهه جوتهه شهي م   يه لوسهتونک به وروسته  ږي ېچې په اسالم پسې ک
ه مخکهې د جاهليهت وخهت  تهه  کتنهه وکهړو او يها لهه دې         خه څم چېرې له اسهال 

وختونهو کهې د    پهه هغهو ټولنهو او   الړ شو او  وهورو چې   څخه هم لږ وړاندې 
ن ااو بيا په اسالم کې  دښهځو لهه حقوقهو  څخهه ځه     و ه ښځو حال او حيثيت څ

درنهاوى او عهزت  چهې     ر کړو نو راته په ډاهه به شي چې رښتيا هم څهومره  خب
 اسالم ورکړى په يوبل  مذهب کې هم نه دى ورکړل شوى . ښځو ته

وړانهدې او  څخه  اسالماو تمدنونه له  و قومونه څدثبوت لپاره   ېد دى دعو
ووم او اوسهني وخهت څخهه د بېلګهې پهه ډول يها د       له  اوتمدنونه   څو قومونه

او  ۍچههې دښههځې د آزاد چههې حتهه  پههه هغههو ملکونههو او قومونههو کههې    هههورو
 وهل کېږي د دوى حالت په موجوده ع ر کې څنګه دى .غې ېمساوات چ
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 ښځه د تاريخ په بېالبېلو پړاوونو کې 
 

  په يونان کې  :الف 
مګهر  پهه دې قهوم کهې      په پخوانيو قومونو  کې  يونان يو پرمختلل  قوم و م

 هې  حيثيت نه درلود .ښځې 
 د يونانيانو مل  شوهيهبختيو بنياد انساني ټولو بد به  ښځه  دپه يونان کې 

پرمختګ سره  لهد تهذيب او کار  .مخلوق  و ۍښځه د ټيټې پوړکې په نظر 
ښههځې هههم لههږ پرمختههګ وکههړ مګههر ورو ورو پههه يونانيههانو بيهها شهههوت  غلبههه   

پرمختګ  وکړ چهې  پهه انسهاني     ښځو دومره  بدلمنووخت کې  ېوکړله په د
 له دوى څخه راتاوو .د هر فن  خاوندان به  او سارى نه لري   تاريخ کې

او دښکال ذوق دومره غلبه وکړله چهې بلکهل خپهل     ښكال پالنېيونان کې په 
 مه زنها  څهه عېهب نهه بللهه     به لويو فيلسوفانو  او پوههانو   مځان ورځنې هېر شو

لهه نکهاح څخهه پرتهه  يوځهاى کېهدل         ح  پکې غېرى ضروري  وهيل شهوه م نکا
په ټول يونان کې رواج شوه ) کام  لمانځنه  مد کام ديوي خبره نه وه څه دشرم 
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د ديوتا ښځه وه مګر بيايې هم له نهورو درېهو ديوتاههانو سهره آشهنايي       يديو
دلې تههر دې چههې ېههوره کپههدرلههوده او دهغههې پههه دربههار کههې د هرچهها غوښههتنې  

 (تههه د معبوديههت  درجههه ورکړلههه ېقههوم د ېپيههدا شههو او بيهها د کېوپههډ  يحرامهه
د نکههاح اهميههت لههه منځههه الړ پههه   مېعبادتخههانو بههدلې شههو رپهه فاحشههه خههانې

پهه يونهان کهې لکهه د     له السه ورکهړ م حته     الالت همدې ترتيب ښځې خپل 
ارسطو مشهور فيلسوف د اسبرطي په خلکو پهړه  اچهوي چهې لهه ښهځو سهره       

 .(۱)ولې آساني او ښه هذاره کوي 
 ر  پلهورل کېهدلې م  ېاو نورو  ملکيتونو  په څ څارويوپه يونان کې به ښځې د

لهوڅې ښهځې د خونهد    يموستن ( د يونانيانو يو استازى   وايهي چهې  مهو     ) ر
پهاره غهوره   ې د جسهم د نهورو غوښهتنو د تهامين ل    ښهځ  او مهربانهه  ېلادق او 

 .(۲)کوو

  په روم کې  ههب 
په سترهو  کتل  شهول م دلتهه د لهوړ کهې يهوې         په روم کې  ښځو ته د څاروي

دى چهې نهه کرامهت لهري م نهه       حيهوان    في له وکړله چې  ښځه نهاول  غونډې
او نههه درنښههت دهغههوى  سههپک سههاتل پکههار دي او دخههدمت لپههاره يههې  عههزت 

 .(۳) ئاستعمالو
بهادار و م پهه خپلهو ښهځو  او اوالدونهو يهې پهوره مالکانهه           دښځو  دلته سړى

 په ځينهو حهاالتو کهې يهې  دهغهوى  د وژلهو اختيهارات ههم           مآن حقوق درلودل
دمهه   ه عملي مدنيت خپور شو نو ښځو هم څ کېدرلودل  خو کله چې په روم 

                                                 
 .االسالم بالمذاهب: دكتور م طف  الشكعه  او المراٌ ة ف  االسالم  : استاد محمد عزه دروزه (1)

  (حياة اليونانم دحميرا بزهر دمونوهراف په حواله2)

 (حقوق المراة في االسالم عبدالقادر شبية الحمد ۳)
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خانې وې مګهر عفهت  او پهاک      فاحشه وکړه اوس هم د پردې دود خونه  و او
 ته په درنه سترهه کتل کېدل او داخالقو معيار هم اوچت و .

خپله ښهځه ښهکل کړلهه  د ده     ې يوځل  يو رومي سناتور  دخپلې لور په مخک
 کههې پههرې   شههورى شههو او پههه ملههي    دا کههار دملههي  اخالقههو سههپکاوى وهيههل   

مالمت  غږ و شهو مګهر د غربهي او شهرقي  تههذيب او  تمهدن لهه  پرمختهګ         د
او ورو    رومي قوم په افکارو کې  ههم د ښهځو پهه هکلهه بهدلون راغه       سره  د

چهې حهاالت بلکهل      قوانينهو کهې دومهره تغيهر راغه     ورو د نکاح او طهالق پهه   
خاونههدان بههه د ښههځو  مورکههولښههځو بههه خاونههدانو تههه پورونههه   .سههرچپه شههول

بهه ښهځو پرلهه    مرئيان وو په وړه خبره هم طالق ورکول کېهده پهه دې دور کهې    
يادونههه کههوي چههې لهه   ېديههوې ښههځ رح( )سههيدمودودي.ړونههه کههول ېپسههې م
 کړي وو . ېمېړونه ي

 ړونه کړي وو .ه مېتجودنيل وايي چې يوې ښځې په پنځو کالو کې ا
باکمالې ښځې يادونه کوي چهې هغهې  د    سناتور جوروم له ټولو  څخه د يوې

شهههتم مېهههړه  کهههړى و او د مېهههړه يهههې ههههم دا    يوروار  د ينربچهههي پهههه وروسهههت 
 يوويشتمه ښځه وه .

ښهځو او نرانهو بهه يوځهاى او      مب خبره نه وهيآزاده عشق بازي څه د شرم او ع
   .(۴)لوڅ المبل

نها  ښځو خو انساني حقوق بالکل نه لهرل حته  د روم رسهمي قهانون ههم ښهځه       
لودلهو پهه اسهبابو کهې يهې ښهځه تهوب  ههم مههم          راهله بلله او داهليهت د نهه د  

 المل باله يعنې يوازې نارينه يې اهل بلل .

                                                 
 (پرده سيد ابواالعل  مودودي .۴)
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  ج : په م ر کې 
ه يهې پهه   به په م ر کې ښځو ځان د خاوندانو وينځهې هيلهې د هغهوى خهدمت     

م هغهوى ههې  ډول     دې ډول کاوه لکه چې وينځهه د خپهل بهادار خهدمت کهوي     
 . شول   يلهودان بخاوندان  دهغوى معاو ه درلودله آزادي ن

حهد تهه رسهېدلې     ېپه م ر کې ښځو کې خو يو وخت د شهوت ران  جذبه د
وه چههې د م ههر فرعههون بههه هلکههان وژل او نجههونې بههه يههې د خپههل خههدمت او      

 پرېښودلې . ۍدشهوت د اور د سړولو لپاره ژوند
يادونهه څهو ځلهې کهړې      ېقعه بني اسرائيلو د احسان پهه ډول د دې وا  راهلل ج پ

)) و اذنجينا کم من آل فرعون يسومونکم سوء العذاب يهذبحون   ده فرمايي :
   (۵)((..... ابناء کم و يستحيون نسائکم 

د فرعون له خلکو څخهه     ئکړمو  : ) او ياد کړئ هغه وخت چې خالص يعنې
ذبحهه کهول بهه يهې ستاسهې زامهن         مدر رسولو به يې تاسې ته لوى عذابچې 

د هغوى څه نور حيثيهت نهه و او    (او ژوندئ به يې  پرېښودلې ستاسو ښځې 
 داسې ظلم به ورسره کېده چې هې  حد نه لري .

 

  د: په هند کې 
 په هند کې هم د ښځو هغه حال و کوم چې په روم او يونان کې و. 

 مکله سړيو د ښځو عبادت کاوه او کله به ښځو د سړيو عبادت کهاوه دلته به 
پهه هنهد کهې  دښهځو پهرمخ د تعلهيم        .بدلې شولې په عبادتخانوانې فاحشه خ

                                                 
  49(البقره  ۵)
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 لهه شهول چهې   تله   ه ورتهه ک به دروازې وتړل شوې او داسهې پهه سهپکه سهترهه     
لپهاره يهې د نجهات او خاللهون دروازې      وو کسهان يه ښهځو سهره اړيکهو لرونک   

تړلې وې په سهند ) دپخهواني هنهد پهه يهوه برخهه ( کهې لهه اسهالم څخهه د مخهه            
ه يهې دا يهې   به اوه ځعزته وه کله به يې چې مېړه مړ شهو او سهو   ښځه بالکل بې
بههد اخالقههه بههه هيههل مکههه دې بههه انکههار وکههړ رټههل کېدلهموله ځهههم ورسههره سههو

ه ورسهره  به او بهې وفها پهه سهترهه کتهل او بيها        ېهر چا به ورته دغهدار  مکېدله
خاوند او زوجيت څخه بهې برخهې    له نه کوله او دهمېش لپاره به  هېچا نکاح

 و . رواج م ازنا په کې ع موه
تله  اوس ههم  پهه هنهد    او ه نهه اخېسه   رد نکاح او کورنۍ ستومانتيا هېچها په  

پهه سهترهه     ه د قهدر ته کې  ښځه دټولنې سپکه او ذليله برخهه ده  هېڅهوک  ور  
 په مختلفو پلمو وژل کېږي .منه هوري 

 1991 19٨٨د  لههه مخههې  دهنههد پارلمههان تههه ديههو ورسههپارل  شههوي سههند     
ښهههځې د واده د جهيهههز د ( 1٥٨91تر منځهههه پهههه هنهههد کهههې ) لونهههوك مهههيالدي

اسههاس ځههان  رنشههتوالي لههه کبلههه وژل شههوي دي او يههايې  د خلکههو د پيغههور پهه
 .(۶)دی وژل 

جهيز د نشهتوالي پهه معمهولي وړه خبهره څهومره ښهځې       دو هورئ  چې دواده  
او آزادي م اوس ههم د  ځو حقهوق  ښه د ى دا د؟وژل شوي دي دا دى مسهاوات  

ښهه تهوده    ۍ ر پهه هنهد کهې د نويهو انجونهو د وژلهو لهړ       ېي جاهليت په څپخوان
 روانه ده .

                                                 
 هجري لمريز . 1٣٧٠\12\29شهادت   (۶)



 

 
1۷ 

د نههواى وقههت    ي وژنهه  ونههه لههو پلمههو هرکههال زرهونههه ښههځې ځان     ېالبېاو پههه ب 
تېهههره ور  د جهيهههز د  م کهههال هيهههې د يهههو خبهههر لهههه مخهههې   1999ورځپهههااې د 

پېغلهو يهو ځهاى او پهه يهوه       1٧نشتوالي له کبله پهه هنهد کهې د يهوې کهورنۍ      
 ر  ځان وواژه .و
 

  ه : د عربو په جاهليت کې 
اسهالم څخهه وړانهدې ښهځې د چانهه خوښهېدلې د هغهوى پهه          لهه  په عربهو کهې   

ې  او جامې  له وېرې  او يا د جهاهلي  قهغوى  به يې  دنف دلوبه   شرمېدلېزېږ
خولې په عربو کې به چې د چها پهه کهور کهې انجلهۍ      ښغيرت له کبله ژوندئ  

هغه کور کې به قيامت  و د قهر او غاب څپهې بهه يهې پهه     وه  هويا په پيدا ش
او بههاطلې  عقيههدې د لههه   واج ر مههخ  را څرهنههدې شههوې  د دوى د دې باطههل    

هلل ملههک السههموات واالر  يخلههق )) پههه غههر  اهلل ج فرمههايي : منځههه وړلههو 
و  مايشاء يهب لمن يشاء انا ثا ويهب لمهن يشهاء الهذکور او يهزوجهم ذکرانها     

   (۷)((قديراً عليماً ماً انه يمن يشاء عق اناثا و يجعل
))  يعنې : اهلل لره دى حکومت په اسمانو کې او په ځمکه کې  پيدا کهوي څهه   

 چههې  هتههاو بخښههي چا ېبخښههي  چاتههه چههې  وغههواړي لههوا     م چههې وغههواړي  
چې وغواړي   لره وغواړي زامن يا ورکوي جوړه زامن او لواې او هرځوي چا

   (( .   هر څه ر ر دى پشنډې خداى ج پوه او قاد

                                                 
 ٥٠ 49الشورى   ( ۷)



 

 
1۸ 

وروسهته ذکهر  کهړي     ېيهاد  دا نجونهو  وکهړ او هلکهان  يه      ىدلته اهلل  ج   لهومړ 
چهې دکهومې    ىمعارف  القران د قرطبي په حواله د واثله بن اسقع  قهول راوړ 

 .(۸)مړى لور پيدا شي هغه مبارکه وي وښځې له هېډې څخه ل
اختيار کهې دي تاسهو پهه ههر       ى ورکول  زما پهواهلل ج فرمايي  چې  دلور او ز

 حال شاکر و اوس  او د لور په زېږيدلو مه خفه کېږئ .
هغهوى تهه  د انسهان پهه     ظلهم کېهده چهې حته       ېپه جاهليت کې په ښهځو داسه  

 سترهه نه کتل  کېهدل م هغهه وخهت بهه ښهځو لهوڅ او بربنهډ د بيهت اهلل طهواف          
 کاوه .

   اد رئهي  عبهداهلل ابهن ابه    د منهافقينو  بربنډ هرځېدل څه د شرم خبره نه وه م 
م او  لپاره يهې سهرايونه جهوړ کهړي وو    بن سلول شپږ وينځې وې چې د هغوى 

ستلې م وهلې بهه يهې او لهه هغهوى څخهه بهه يهې دومهره         ېهغوى  ي  زنا ته اړ و
لهه ورکولهو څخهه عهاجزې وې او نها        رې پېسې وغوښتې  چې هغوى به يېېډ

 ه وې چې بد کاري وکړي .بچاره 
رئي  همدا حال و م ښکار ه سرايونه به و او دبېهر  پهه څېهر ټهوټې     هلته د هر 

 به پرې زوړندې وې هر چا به پېژندل چې دا د زنا او بدکارئ ځايونه دي .
او احتهههرام پهههه غهههر   انجهههونې    يلپهههاره  بهههه يهههې د قهههدر م درنهههاو   لمنوېدم 

  (۹).....وروړاندې کولې چې زنا به يې ورسره کوله 
کههې  لههه ښههځو سههره ظلههم خپههل وروسههت  پههوړۍ تههه   لنههډه دا چههې پههه جاهليههت  

شههوه چههې هغههه بههه يههې   ه انجلههۍ دومههره بههده هيلههبههو کههې بههو پههه عر  رسههېدل
خول ( په هغوى کې بالکل ښهانو ر) د ژونديو لودالبنات خولې واٌښ ۍژوند

                                                 
 موالنا محمد شفيع 2٥\معارف القران ج  ( ۸)

 روائع البيان في تفسير آيات االحکام محمد علي لابوني.  ( ۹)



 

 
1۹ 

کنځلې ښه  لهه  نهوم   ښهي وياړ کاوه م د خسر او اوبه يې  ې دو او په واج ر عام 
 اه خفهه و چهې هويه   به ې  چها کهره لهور پيهدا شهوه دومهره       کله به چ  څخه کم نه  و

حكايهت  او نهاوړه عنعنهې    ېد دوى د دې جهاهل  قهرآن   دى  غټ غم پرې راغل
احهدهم  بههاالنث  ظلهت و جههه مسهودا و ههو کظههيم       و اذا بشهر  داسهې کهوي ))   

سوء ما بشربه  ايمسکه عل  هون ام يدسه ف  التهراب  من  من القوم  ىيتوار
   (1۰)((االساء مايحکمون 

 (کېهدلو )يعنې : او کله چې خبر ورکړاى شي يو تن د دغو کفهارو تهه پهه  پيدا   
مخ د ده تک تور لهه غمهه حهال دا چهې دى ډک وي لهه قههره م       د لورنو وهرځي 

 پټ  
 ( دهغه خبر  دناخوښۍ له كبله   چې ده تهه وركهړل شهوى    خپل)هرځي له قومه 

کهه ويهې منهډي ژونهدئ پهه       سره د سهپکوالي ايا وساتي دى هغه ) لور(     دى 
 چې بد دى هغه چې حکم کوي دوئ ( خبر اوس مخاورو کې 

تنهدى  نې بهه يهې پهالر    دېه ې د ښځو حال چې د لهور پهه زېږ  وپه جاهليت کودا  
 او ټوله ور  به يې  له خفګانه څهره بدله وه . وو   نيولتروش 

  هردانه و او پهه دې غله   ې م نفرتم غم او ندېښهنې څخهه بهه سهر    غرې ېد ډ
کې به و چې که د الويه شي نو زما زوم به وي م زه بهه خسهر يهم او چاتهه     سوچ 

مکه ومنهډم او ټهول عمهر ورڅخهه     ځنه شم او که ژوندئ يې په    به مخ  ښودل
مفسهرين د   ايمسهکه عله  ههون ن معنها داسهې کهوي        ځان او زهار کړم ځينې 

لهه سهره د   ه ذليلهې وې چهې هويها    باو داسې چې هغوى به يې بنديانې ساتلې 
   (11).... ىده اوالد نه  وي حت  له سره انسان نه د

                                                 
 ( ٥9  ٥٨لنحل   ا ( 1۰)

 مولينا محمود الحسن ديوبندى او موالنا شبير احمد عثماني  ٣تفسير کابل  ج :  ( 11)



 

 
2۰ 

   (12)سئلت باى ذنب قتلت (( ...... الموؤدة اهلل ج  فرمايي : )) و اذا
شهي چهې    لهور څخهه تپهوس وکړله      ېې شهو خښچې له ژوندئ او کله يعنې )) 

  (( شوې ده . وژل په کومه هناه 
 .ې کړې وې اته لورهانې ژوندئ خښ قي  بن عالم التيممي

  (1۳)ث کې حق نه درلود ..ښځو په ميرا 
رونو او زامنو سره  ودونهه کېهدل  يهو سهړي     واک يې نه و دخپلو ود خپل مال 

به ل  او شل ښځې کولې کونډې ته په اسانه دبل مېړه اجازه نهه وه م مګهر د   
 اسالم د سپېڅلي دين په راتلو دا هر څه باطل دودونه لهه منځهه والړل ښهځو   

او لههه  لور پههه برخههه کههړ حقههوق  انسههاني يعههزت او درنښههت او رښههتونتههه يههې 
 .وحشت نه ډک دودونه له منځه والړل 

   و: په امريکا کې 
غربيانو ښځو ته ازادي او ترقي نده ورکړې م بلکه هغوى تهه يهې ذلهت ورکهړ     

 هغوى يې کار ته اړ باسلې چې له نفقې او لګښت څخه يې خالص شي .م
محروم کړل هلتهه ښهځه   هغوى له نظر او روزنې څخه  د هغوى کوچنيان يې د

د نارينه وملعبه ده م په سهرايونو دوکهانونو او رقها خهانو کهې ورځنهې کهار        
 څخه ډک فلمونه يې ترينه ثبت کړل . ۍاخلي لوڅ او له بې حياي

ر معرفهي کړلهه م د هغهوى    ېه سينماهانو په پردو کې يې هغهه د حيهوان پهه څ   د 
ې له خاورو سره خاورې کړ اوس هغهوى  ن بدن يځواني او ارزښتمم ښايست 

 رنا چهاره دي چهې د ځهان لپهاره د نفقهې د حالهلولو پهه غهر  شهپه او ور  په          

                                                 
 9 ٨التکوير  ( 12)

 روح المعاني عالمه الوسي . ( 1۳)
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ځان يوه کړي او ځان ته نفقه پيدا کهړي ځکهه سهړى خهو اوس د خپهل شههوت       
 اور په دوى سړوي او نور يې په غم کې نه دي .

ته وويل کله  مو و    ر وخت اړولېډ ې ديځه نړۍ کې يېيو استاذ چې په لو 
رو ښهځو ژړل او  ېکړل ډته په اسالم کې د دوى حقوق بيان ښځو بي چې ماغر

او له دې    دلېفرياد يې کاوه چې کاش په ختي  کې له مسلمانانو سره اوس
 .هنده تمدن څخه لېرې واى

ښههځې پلههورل کېههدلې  هههم  پههه يوولسههمې پېههړۍ  کههې  آن ه لنههدن کههې پههحتهه   
 .(1۴)تسل  حق نه و  هغوى ته په هې  هم د

 

  په فرانسه کې  :  ز
ر پېښليک ته وهورو نهو وينهو  چهې هلتهه ښهځه انسهان نهه هيهل         ېکه د اروپا ت

ر کوښه  وروسهته ايلهه ښهځو     ېه م  کې فرانسهويانو  لهه ډ   ٥٨٦کېده م په کال 
تههه  دومههره خههدمت وکههړ چههې هغههوى يههې دې  پرېکههړې تههه اړ  کههړل چههې ښ ههځه     

 له او دخدمت لپاره پيدا شوې ده .انسانه ده م خو سپکه او ذلي
په فرانسه کې ښځه  د خاوند تابع ده په خپل مال کهې د السهوهنې ) ت هرف (    

 په واک کې دى .ړه ېحق نه لري م د هغې ټول مال د م
ښځه د خاوند له موافقې پرته په هې  معامله کې هډون نه شي کهوالى هلتهه   

خو نفقهه يهې پهه خاونهد      خه  خوند او هټه اخيستالى شي مڅخاوند له ښځې 
 ة المسلمة عل  القاضي .اٌالمر ة..وظيف(۱( )۱) نه شته ..

                                                 
 تحفة العروس محمود مهدي استانبولي . ( 1۴)
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اوالد د مينهې او محبهت فطهري جذبهه     د ه خپه فرانسه کې د ښځو له زړونو څ
 ږي .ېمرګ خوښ روتلې ده م هغوى اوس د اوالد پ

ديوې ښځې د شپږو مياشتو کوچن  مړ شوم نو دا دهغې په وړاندې په هډا 
 ږووم زه ېلو هاونډيانو ته يې وويل : اوس مو  بيخي بل بچ  نه زشوه او خپ

 ر خوښ يو .ېد دې بچې په مرګ ډزما خاوند او
 انجهونې  تهه  دوه   محكمهې  م د فبروري په مياشت کهې د لهوار    191٨په کال 

د بچيو د وژلو په جرم وړاندې شولې م له دوى څخه يوې خپل بچې په اوبهو  
م خهو هغهه ژونهدى و    وه  ېل زوى مرۍ خفه کړکې ډوب کړى وم دويمې د خپ

قهانون  دم بيا يې په هغه ديوال راوغورځاوه و سر يې ميده ميده شو م خو دا 
 په آند مجرمې ونه هيل شوې .

تهه يهوه رقالهه وړانهدې       محكمهې د )) سن (( په همدې کال د مارچ په اتلسمه 
ر يهې ورتهه   سهتلې وه م سه  ېشوه چې دخپل زوى ژبه يې له تهالو څخهه راو    کړل

 رپه  محكمهې  مات کهړى و او مهرۍ يهې ورتهه غوڅهه کهړې وه م خهو دا ښهځه د         
  .(1۵)اره نه وه ګوړاندې هناه

 

 په نوره اروپا کې : ح
  وړانهدې کهړ م دا پهه    چهې د ښهځو کهوم ت هوير مهو      په امريکا او فرانسه کې

قيهده ازادئ  م فحاشه  او بهد     ې وبه  ږي د ښځو او نارينهه  چلې ټوله اروپا کې
 .رئ ته وده وکړه کا

                                                 
 پرده : سيد ابواالعل  مودودي . (1۵)
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ت ههويرونه م عشههقي افسههانو مهههډا م سههندرو او ...... د اروپهها خلههک     بربنههډ
نظهام خهتم دى ښهځه      داسې کړل چې له ژوند څخه يهې ووېسهتل هلتهه کهورن    

 دخپهل فزيكهي او طبيعهي جوړښهت پهر خهالف        خپله نفقهه ځانتهه پخپلهه هټهي     
  لههه ښههځې    ...رني نظههام ختمېههدلواودكههو مبوجونههو پورتههه كولههو انههه ددژوند
ې ې د ژونهد غهر  يهې يهواځې پهه همهدې که       بې قدره آله جوړه کړلهه چه    څخه 

 م دې سهړولو لپهاره پيهدا ده اوبه        د شههوت   دنارينهه وو  خالله شو چې د 
دي  او اروپهها د خلکهو لپههاره  څهه ډالههۍ   ېه او شهرطه آزادۍ  چههې د لو   بهې قيههد 

لههه دې    والديځېههلو بههه رايههاد شههي اوس چههې  راوړلههې ان شههاء اهلل  وروسههته  
ژوند څخه تنهګ شهوي ههر چاتهه پهه ډاههه ده چهې هلتهه ههره ور  پهه سهلګونو            
خپل ځان وژني م داځکه چې هغهوى تهه د ژونهد غايهه او غهر  همهدا د دنيها        

سههکون م اطمينههان ورسههره نههه وي او د دنيهها پههه   مڅههو ورځههې معههاش ښههکاري
دي  او ېههلوالس پههورې کههړي م دا پههه ژونههد مههوړ شههي بههاالخره پههه ځههان وژنههې   

اروپا کې د آزادۍ او مساوات ډالهۍ ده م څهومره خلهک چهې ددې آزادۍ پهه      
و روغتونونهه يهې   ونځهاي وغانتيجه کهې د اع هابو پهه نهاروغۍ اختهه دي د ه     

 دي . انشاهد
 

  په چين کې  :ط
دونکي يههې  داسههالم پههه ېچههين هههم يولههه هغههو هېوادونههو څخههه دى چههې  اوسهه 

تههور لګههوي چههې هههواکې د ښههځو   سههپېڅلي ديههن لههه کلونههو کلونههو راهيسههې  
م او په اسهالم کهې د نهر اوښهځې مسهاوات      پښو الندې کړي دي  ترحقوق يې 
 نشته دى .
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غهواړي م خهو اوس    عجيبه ده چې دوى  په اسالم کې د نر او ښځې مساوات
 هم په چين کې له موره نوې پيدا بې هناه انجونې وژل کېږي .

ه وايي : په چين کې دا نظريه چهې  د چين يو لوړ رتبه مامور د چين پارلمان ت
سړى پرښځو غوره دى ژر او آسانه لهه منځهه تلله  نهه شهي او ښهځو او سهړيو        

 ته مساوي حقوق ورکول په مخه کې او ده الر لري .
د مساوات لپهاره لهه کلونهو     چين چې په اسالمي هېوادونو کې  د نر اوښځې

ېهواد کهې يهې    پخپهل ه   کلونو راهيسې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کوي م
ه ل د وري ) حمهل ( پهه مياشهت کهې      1٣٧1د ښځو د حقوقو دساتلو قانون د 

 .(1۶)ت ويب کړ 
 
 

  په پخواني شوروي اتحاد کې :ى 
م اوس راځهه  چههې پههه   ټولنههه کههې د ښههځو د ژونههد ت ههوير و  ه ځههديېدا پههه لو

کههې هههم ه نههړۍ کههې د ښههځو حههال وهههورو حقيقههت دادى چههې پههه شههرق    ځههختي
غهې وهلهې   ېپه خوله دښځې لپاره د آزادۍ او مساوات چو يواځې کمونستان

ه د ټيټې پوړۍ يو مخلوق جهوړ کهړ او هغهه    خمګر په  عمل کې يې له هغې څ
ته مخه کړه م د هغهې د انسهاني    ورک الرئ  ستونزواوخالف  ريې  د فطرت پ

يهې لهه ههې  ډول هلهو ځلهو نهه ډډه       او فطري نيکمرغۍ په تروړلو کهې  کرامت 

                                                 
 ه ل . 1٣٧1مه  9(شهادت د وري 1۶)
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د پههوچې فلسههفې  بنسههټ ايښههودونکي کههارل مههارک    ۍونکههړه د کمونيسههت
   (1۷))) ښځه بايد دخپل ژوند دپايښت لپاره حتماً کار وکړي(( : وايي 

هسههې هههم    زم خههو مههذهبېنيههو مههذهبي دسههتور هيههل کېههده اوکمههونکههاح خههو  
) اپين ( او د پرمختګ او تمدن په مهخ کهې خنهډ هيهي ازاد  ههډون او      تارياك 

  ن اوکهوچ  لوىد کمونيزم مرام  او الول دي هلته   نظام له منځه تلل  کورن
د مهور د مينهې او    ړي م کوچنيان بايد په وړکتون کې لوى شي مكبايد کار و

لېههرې و اوسههي هغههوى بايههد پههه داسههې  ېمحبههت څخههه لههه ډکههې غېههږې ځنههې د
 ستم  سره لوى شي چې بيا نه مور وپېژني او نه خور .ېس

ه حکههومتي بههتوب څخههه وروسههته  پههه روسههيه کههې د کمونسههتانو لههه بريههالي    
نشهراتو د انسهاني حقوقههو څخهه پهه عامههه توههه يادونهه کولههه م مګهر د ښههځو        

د اندريههه چهې لدېنهه   حقوقهو تهه بهه يههې پهه ځهانګړي ډول هههې  نغوتهه نهه کولههه        
  پهههه نامهههه يهههې ليکلههه  (خطهههر او دهغهههې سهههبب زفهههاروف يهههو کتهههاب چهههې د ) 

شههوې وه چههې  مسههتثن  دى پههه دې کتههاب کههې هغههه خطههر تههه هوتههه نيههول        و
دشوروي اتحاد) د هغه وخت روان موجوده رژيم ( ښځو ته ډالهۍ کهې کهومې    
بههدني او ع ههبي نههاروغۍ راوړې وې او دښههځو والدت او زېږنههده يههې کمههه     

م( کهههال  د دسهههمبر پهههه مياشهههت کهههې دانسهههاني حقوقهههو   19٧9کهههړې وه پهههه ) 
 ترعنوان الندې يو کانفران  جوړ شو.

دو وې ېموجوده رژيم ته مخ په زيات څپې د ښځو د قهر او غابڅرنګه چې 
حکومت څخه ديهوې خپرونهې اجهازه    نو له ډېر ټينګښت څخه وروسته يې له 

دلهه پهه دې نشهريه کهې     ېنامهه خپر يخ ( په واخستله چې ) د روسي ښځې د تار

                                                 
 دکتور محمد ساللة آدم \المراة بين البيت و العمل  (1۷)
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پههه شههوروي اتحههاد کههې د ښههځو د سههتونزو پههه اړونههد مقههالې او ماههامين         
په دې موضوع پورې اړونهده  خپرېدل مختلف اشعار او تاريخي واقعې چې 

کههې خپرېههدلې م دې خپرونههې د روسههي تههزاري او انسههان    وې پههه دې خپرونههه
دښمنه رژيم له منافقت او ټګمارۍ څخه پرده پورته کړه هغوى چې پهه خولهه   

دا هههر څههه پههه ډاهههه کههړل  دى خپرونههې څههه ويههل او پههه عمههل کههې يههې څههه کههول  
ړونههو لههه نههاوړه  ېهغههوى بههه د خپلههو شههراب خههورو م   ښههځې وېيههې  ېليکههوال

ځو كلهي دي : روسهانو لهه ښه    لير شکايتونه کول دې خپرونهې  ېهذارې څخه ډ
م  وې خههو د دې پرځههاى چههې ښههځې تههه ارامههي    ېسههره د مسههاوات ژمنههې کههړ  

کبختي راولي هغوى ته يې د بدمرغۍ او ذلت ډالهۍ راوړلهې   ېهوساينه او ن
 د هغوى د ژوند ستنې يې وړنګولې .

له ښځو سره څومره ظلمونهه کېهدل څهومره     په متوف  شوروي اتحاد کې چې
م  ې دلېد وحشت کهومې کړنهې سهرته رسه    بنديانېدلې م او له هغوى سره چې 

حته     مسهاوات   رنشريه کې د نراو ښځې پ ې د ممجلې پټ پرېنښودلې ې د
 د کار په ساحه کې هم ډېر کلک رد شوى و .

لتههه پههه چههې مارکسيسههتي تعلههيم لههري ليکههي : د  تانيانهها خوتچيفهها هفيلسههوف
ليت ومنهي  وروسيه کې نارينه نه غواړي چې ښځې وساتي او دهغوى مسئو

دشوروي تعليم او دمارک  نظريات چې د نهر اوښهځې د مسهاوات چېغهې      م
 وهي په حقيقت کې د ښځو سپکاوى دى .

لههه  غههواړي چههې سههپکول غههواړي دا نظههام  ې بلکههمد ښههځو ازادي نههه دارژيههم 
په هغوى کې د ازادئ م زړورتيها م بهرم   نارينه څخه دې هم ښځه جوړه کړي او

او وقار احساس له منځه يوسي د شهوروي حکومهت د دې نشهريې ليکهوالې     
يهې   ې غهړ  دۍ تر تهديد او هواښ الندې ونيولې او د دې حرکهت ځينهې هړنه   
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م مابونافا م ليکوالې او شهارې يهې تبعيهد کړلهې      زنداني کړلې لکه د تانيانا
حرکهههت  ې د.لهههه پهههه بنهههد محکومهههه کهههړه   )) بليهههاز پيسهههکايا(( يهههې پنځهههه کا  

مختلههې  پههر افغانسههتان د روسههانو ديرغههل د تقبههيح ) غنههدنې ( پههه غههر     رپ
مههريم پههه نامههه فعاليههت     ىمقههالې خپههرې کړلههې او داحرکههت اوس هههم دنههاد     

   (1۸).....کوي 
 

                                                 
 وظيفه المرآٌة المسلمة عل  القاضي . ( 1۸)
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 ښځه په بېالبېلو مذهبونو کې
 

   په يهوديت کې  : الف 
ي د هغههوى پههه نظههر ښههځه د   ې ارزښههته او بههې اهميتههه هيهه  بههيهوديههان ښههځې  

انسههاني م ههيبتونو سههر چينههه ده لکههه څنګههه چههې پههه يهههودي خرافههاتو کههې      
 حارت ) حوا( د انساني م يبتونو بنسټ هيل  شي .

په يهوديت کې خاوند د ښځې د وژلو واکمن و م عهزت او شهرافت يهواځې د    
سړيو لپاره ځانګړى و م نکاح يو غير ضهروري عنعنهه هيهل کېدلهه او کهه چها       

نکههاح وکههړه نههو د هغههې پابنههدي ارومههرو نههه وه م پههه وړو او معمههولي خبههره  بههه
 جدايي راتلله .

يهوديان په عياشۍ او شهوت رانۍ کې دومره ډوب شول چې يوه زنها کهاره   
  .(1۹)قوم معبوده وه او دهغې تعظيم به يې کاوه  ېښځه د د

 

  په مسيحيت کې :ب 
شهي د    او اسهاس هيله   په مسهيحيت کهې ښهځه د هنهاه مهور او دبهدۍ بنسهټ       

مسههيحيانو پههه نههزد ښههځه  يههو داسههې سههرچينه ده چههې خلههک د هنههاه پههه لههور     
بتونو پيههل هههم يلمسههوي م د جهههنم پههه لههور نېغههه الره او د ټولههو انسههاني م هه 

ښځې وال  له ټولو څخهه غهټ د شهرم خبهره ده      ېښځه بولي م دوى وايي : د د
کههه چههې دا   دل پکههار دي ځ ېم ښههځې تههه پههه خپلههه ښههکال او ښايسههت شههرم       

                                                 
 پرده سيدابو االعل  مودودي . ( 1۹)
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د  ېتهه پکهار دي چهې تهل د     ېوسهله ده م د  ېدشيطان په الس کهې يهوه پيهاوړ   
الملهه نهړۍ او نړيهوال پهه     خپلو هناهونو لپاره کفاره ورکړي ځکه د همدې لهه  

چههې د مسههيحيت  نTertllian)) ترتوليههان ((  م ههيبت او لعنههت هرفتههار دي . 
وايهي : ښهځه يهوه    په امامانو کې ديو لومړني پير امهام دى د ښهځو پهه هکلهه     

نهه کېهږي ميهوه پيدايشهي وسوسهه ده م يهو        ې مداسې بدي ده چې رغېهدن تهر  
داسې افت دى چهې مينهه ورتهه کېهږيم يهوه ښهکال ده چهې لوټهل کهوي او  يهو           

 دى .لوى ښکل  م يبت 
هم اند دادى  چې دښځې  او سړي ترمن   عشقي اړيکې پخپهل ذات   د دوى 

ه څههه هههم دا اړيکههې د نکههاح پههه   کههې پليتههي او د اعتههرا  جوهههه کههار دى کهه  
هلهک   ې پيغلتوب داخالقو معيار وټاکل شو لومړى خهو د ملورت کې وي 

نهه   ې او انجلۍ بالکل واده نه کوي او که واده هم وکړي نو لهنفي اړيکهې د  
  په يوازيتوب کې له ښځې سره يوځهاى کېهدل   كاركوونكي ساتي د کليسا 

 يات سپک او کم کړ.د ښځې حيثيت له حده ز ونه شي م داسې نظرون
د معاشي حيثيت له مخه ښځه بيخي بهې وسهه او د سهړي پهه واک کهې وه پهه       

پخپله هټه يې هې  واک نه درلود م دهغهې   مو ر لږ حقوق ېميراث کې ورته ډ
د هرڅه واکمن د هغې خاوند و دطالق او خلعې اجازه بالکل نهه وه م کهه څهه    

کورڅخهه دوز  يها ههور ههم      لهه ر بد شهي او کهه   ېهم د ښځې او خاوند زړونه ډ
جوړ شي او که د ډېرې سختې اړتيا له کبله د بيلتهون لپهاره ناچهاره شهول نهو      
له بېلېدلو څخه وروسته د دويم ځل نکاح اجازه بيا نه سړي ته شهته ده او نهه   

 سيدابواالعل  مودودي . پرده :)!(ښځې ته .  



 

 
۳۰ 

چهې يهها   ر دردمههن و م ځکهه ېه دا پهه حقيقهت کهې لههه لهومړي لهورت څخههه ههم ډ      
ټههول عمهر پههه   ېروي يها د ېه ټهول عمههر دواړه د راههب او راهبهې ژونههد ت     ېخهود 

 .هناه كې تېروي 
دلو پههه ېههک  دلو پههه لههورت کههې ښههځې تههه او دښههځې د مههړ ېههړ کد خاونههد د مهه

او دا کههار لههوى عېههب هيههل  لههورت کههې خاونههد تههه د بلههې نکههاح اجههازه نشههته 
م په وخهت   ( 1٥4٧ 1٥٠9د جمهور رئي  اتم هنري )   کېده م د انګلستان

کې دانګلسهتان پارلمهان في هله وکهړه چهې ښهځه د مسهيحيت کتهاب ) عههد          
 .(2۰)  ( نشي لوستلدجدي

نهړۍ    ديځې ېه لو ربا يهې په  سه يحيت کهې چهې نهن    دا و دښځې حال په هغه مس
ره د سههعادت او نېکمرغههۍ چيغههې دى م او دانسههان لپهها  خپههل جههال غههوړول

  وهي !
څهههو  هېوادونهههو او مهههدنيتونو څخهههه   دامهههو د نهههړۍ د پرمختللهههو لسهههګونو    

هېوادونو ته د بېلګې په ډول هوته ونيوله م هغه  چې د مسهاوات او دښهځې   
څخهه   غې وهي همدارنګه د نړۍ دلسګونو مهذهبونو ېلپاره د ازادۍ ډېرې چ

مو دوه مشهور هغه مذهبونه ياد کړل کوم چهې دمسهاوات م دښهځې لپهاره د     
مبهارزه کهې تهر     پهه نهوم   شهعارونو   آزادۍ او دهغې د حقوقو دغوښتلو د تشو

عمل کې  يې څه وکهړل او تهر دې شهعار    هر چا وړاندې قدم  دي او دا چې په 
بههه  النهدې يههې لهه ښههځو سهره څههه ظلهم وکههړ هغهه لههږ خهو تېههر شهو او لههږ څهه نههور        

 . ولولۍوروسته 

                                                 
 (حقوق المراٌة ف  االسالم عبدالقادر شبية الحمد.2۰)



 

 
۳1 

د نر او ښځې د مساوات پهه هکلهه بهه ههم لنهډ بحهث وکهړو او وبهه ههورو چهې           
ترمنځهه بشهپړ    عمل کې څه کهوي او آيها د نهراو ښهځې    په  دمساوات مدعيان

مسهاوات  يعنهې څهه ؟ خهو د دى لپهاره چهې ښهه پههوه         مسهاوات راتهالى شهي ؟   
 ې شهوو چهې دا مسهاوات د ښهځې لهه فطهرت سهره ظلهم دى کهه ان ههاف او د د         

مساوات زيانونه د ښځې لپاره په ځانګړي ډول او د ټولنې لپاره په عمهومي  
ژنهو چهې   ېې د دواړو ډلو ترمن  هغه توپيرونه وپښه به داوي چ ډول څه دي ؟

 فطرت هغوى يو له بل څخه بېل کړي  دي .
 



 

 
۳2 

 د ښځې او نارينه ترمن  توپيرونه
 

 بيولوژيکي توپيرونه  :الف 
  

پهه هغهه کومهه    د نارينه روغتيايي حالت د ښځې په انډول ښهه وي ځکهه چهې    
 ښځې راځي .  رټاکلې ناروغي نه راځي کومې چې پ

و نفههاس حمههل او زېږونههې م د تههي ورکولههو م د کههوچني د روزنههې       د حههيا ا
هغهې   راغېزې د ښځې په بدن پريوځي : مثالً : په حهيا کهې د ښهځې بهدن په     

ږي م د بدن غړي يهې  ېږي د تودوخې درجه يې ټيټيږي م هاضمه يې خرابېدرن
نهورې ټهولې    ( ښځې په حيا کې درد نهه لهري  2٣ږي په هرو سلو کې )ېسست

 . خه ځورېږي له دې دردونو څ
علههي القاضههي د نههور سکستشنسههکي م امېههل لههورک م الينسههکي م فههان دى   
فلدا ممېل نورالک م هبهارد م کرسهي شکنسهکي م کرافهت ايبهنو ا و داسهې      
نورو مشهورو ډاکټرانو او پوههانو نظريهات را اخېسهتي دي چهې لنهډيز يهې       

 دادى .
دههډوکو   ښځې ته په حيا کې سهردرد م سهتوماني م د انهدامونو سسهتي م    

څخههه  ۍبدهاههم لههه درد م د اع ههابو کمزورتيهها م پههه مثانههه کههې پريشههاني م 
او    شههکايت م پههه سههينه کههې درد م دتههنف  سههرعت م د طبيعههت هههډوډ والهه   

چهې د    نامهه څخهه النهدې درد     لهه  م  ناروغهه وي ره ېه شاني لکه چې ښځه ډېپر
اب وي م فکهر خهر   بهه وي   ېدونکېه ژړ  پيداکېږيبه ورسره وي    زړه تنګوال

  ورسههره نههه وي م خپههل ورځنهه  و آرامههوال نههان م سههوکالي ائن م اطموم سههک



 

 
۳۳ 

کهه کاتبهه وي    تهابع نهه وي مهثالً :    ېم دبهدن غهړي يهې د اراد   کار نشي کهوالى  
جوړوالى نهه  پوره ټايپ نه شي کوالى م د يو ټکي په بدل بل ټک  وهي جمله 

او النجهې   ر جنهګ ېه ر اختياري کار ترې وشي م پدې ورځو کې بهه ډ يشي م غ
 اخالقو څخه به په دې ورځو کې ههر څهوک شهکايت کهوي م    له کوي م د هغې 

 حت  د هغې اوالد هم.
چهې د ښهځې لهه    ليکهي : کلهه   د خپلهو مشهاهداتو پهه راها کهې       (وينزج ډاکټر )  

پلوه محکمې ته کوم شکايت کېږي نو ودې ههوري ښهايي چهې هغهه د حهيا      
ې اع اب کار نه ورکهوي م  ځکه چې په دې موده کې د هغوي م په وخت کې
پههه مههوده کههې هههم څههو مياشههتې کلههه ناروغههه وي او کلههه روغههه او د  او دحمههل 

والدت څخههه وروسههته ) نفههاس کههې( هههم د ښههځې هغههه حالههت وي کههوم چههې پههه 
 حيا کې وي .

ليکي : ښځه بايد د حمل ) بالربښت ( پهه   هيوالک ايل  اوبرت مول ( )ډاکټر
ي او نهه د دفتهر همدارنګهه د نارينهه     وروستۍ مياشت کې نه دکهور کهار وکهړ   

اندامونه کلک او غښتلي وي پلنې او پراخه او ې لري م وړه او تنګه هېهډه  
شهل  ې ( يهې پهه مناسهب ډول پهه بهدن کهې وې      يې وي م د بدن شهحميات ) وازد 

م مګهر ښهځه   شوې دي م  يره او بريتان يې راشي اواز يې غهټ او غلهيو وي   
 ....نرمه او هرده وي 

 ق عبدالملک ليکي :ډاکټر شفي
ښځه ښهکلې بيهه لهري م تيونهه يهې پهه مناسهب ځهاى کهې دي چهې د کهوچني د            

راولهي م ههرده بيهه      تغذيې لپاره مناسهب او ښايسهت او ښهکال کهې زيهاتوال     
 حمل او تناسهل  يمغوره کړي عورت يې په مناسب ځاى کې دى چې کوروال



 

 
۳4 

اواز نهرم دى   ښه برابر دى او څنګه چې دښکال غوښتنه ده هماغسهې يهې    ته 
(21). 

( تههوپيره دي م د نارينههه 19د نههر او ښههځې ترمنځههه د غههړو پههه اړونههد نههول  )   
 191٨ماغزه د ښځو له ماغزو سره توپير لري پدې هکلهه يهو عهالم چهې پهه )     

ډيهره څېړنهه کړېهده يهو تهه يهې نارينهه         م ( کال کې يې د نوبل جايزه واخېستله 
 (22)دى ..... ماغزه اوبل ته يې ښځينه ماغزه نوم ورکړى

ښکال غوښهتنه ده ښايسهته بيهه ورکهړه م څهه چهې        اهلل ج انسان ته څنګه چې د
رښهت راولهي هغهه يهې  نارينهه تهه ورکهړل م او کهوم څهه          ېنارينه په ښکال کهې ډ 

رښت راولي هغه يې ښځې تهه ورکهړل . فرمهايي :    ېچې د ښځې په ښکال کې ډ
 (2۳)  لقد خلقنا االنسان ف  احسن التقوم ن

پيههداکړى دى انسههان پههه ښههه انههدازه سههره ((       مههو پههه  تحقيههق سههره    : يعنههې
ى د نههر همدارنګههه د وزن لههه نظههره نارينههه درونههد او د او د قامههت خاونههد د     

ږي  بهدن يهې  ژر وده   ېکلک او غښتلي دي ښځه د نرپه پرتله ژر لهوي  يهډوک
ر قابليت لري م په ېوازدې د ذخيره کولو ډد کوي د ښځې بدن د نر په انډول 

 %( ده .2٨%( او په ښځو کې)1٨ارينه کې وازده په سلو کې اتل  ) ن
( ميليونهه سهوري دي   ٦٠علي القاضي وايي چې : د هر انسهان پهه بهدن کهې )     

چهې دا دنارينهه د    يهې شه     په مايکروسکوب کې ځيهر شه  پېژنهدل    كه مګر
 او داد ښځې . يبدن سوري د

 

                                                 
 دکتور شفيق عبدالملک . \مبادي علم التشريح و وظايف  االعااء (21)

 ل  القاضي(وظيفة المراة ع22)

 . 4(التين 2۳)



 

 
۳5 

  سيکلوژيکي توپيرونه  :ب
ون کې د علم النف  ) اروا پېژندنې( استاد دکتهور  د عين الشم  په پوهنت 

لهه هلهک    ېسيد فواد البهه  ليکهي : انجلهۍ دخپهل عمهر د مراهقهت  تهر دور       
ځينې هوښياره او ځيرکه وي م له مراهقت څخهه تهر بلهو  هلهک هوښهيار وي      

 .(2۴)او وروسته بيا دواړه برابر وي 
د نتيجهې تهر کتلهو    دوه غربي پوهان د هلکهانو او انجونهو تهرمن  د ازمهوينې     

 وروسته وايي چې دا دواړه ډلې په نمرو کې سره برابرې دي .
و روښهانه کړيهدي م لکهه د    وپه هر حهال  د نهر اوښهځې تهرمن  توپيرونهه علمها      

ژر تهر اغېهزې النهدې     ښځې عاطفه : نرم طبيعت م د اسرارو ) پټهو( نهه سهاتنه    
غندنه کې تر ههر  فګان او خوشحالي ښځې په ستاينه او خراتلل په وړه خبره 

بې له کوم دليهل او پلټنهې څخهه    چا مخکې م په مدح او ثنا کې پياوړې دي م
 نو هغه مني لبر او تحمل نه لري . چې څه واروي

 

  فزيولوژيکي توپيرونه  :ج
 

د نارينههه اواز سههخت م غههټ او غلههيو دى او دښههځې اواز نههرم او لنههډ دى م د  
اکټران وايهي چهې : د دې المهل    غدو او زړه ناروغي په ښځو کې ډېره وي م ډ

 حمل م حيا م نفاس ) والدت( او رضاعت ) ت  ورکول( دي .
مهم توپيرونه چې فطرت پهه نهر او ښهځه  کهې     دا و دښځې  او نارينه و ترمن  

 پيدا کړي دي .

                                                 
 (وظيفة المراة المسلمة نقل له الزکاة څخه .2۴)



 

 
۳6 

دا چې کوم توپيرونه مو په هوته کړل دا ټول جوتوي چهې د ښهځې دنهده بېلهه     
 او د نارينه بېله ده .

وک له دې سر بېره بياهم ښځه د کار ډهر او کړاوونو تهه راکشهوي   که څاوس 
پرى کوي چې هغهه يهې زغملهې نهه شهي او دفطهرت پهه        او هغه درانده کارونه 

خالف يې له ستونزو سهره الس او هريهوان کهوي نهو دا لهه ښهځو سهره ظلهم نهه          
 آيا دوى حقيقت کې بې ان افان او دښځو دښمنان نه دي ؟ نوآخر څه دي ؟

 



 

 
۳۷ 

 اتمساو
 

په اخالقي مرتبه او انساني حقوقهو  په مساوات کې وايي چې ښځه او سړى 
 په يوه سترهه وکتل شي . تهکې بالکل برابر دي اوبايد دواړو

چې سهړى کهوي او   په متمدن ژوند کې هم ښځې بايد هغه کارونه وکړي کوم 
شهي کهوم چهې د سهړي       د ښځو لپاره ههم ورک کهړل   يهغه اخالقي بنديزونه د

او ه پهههه او ه کهههار وکهههړي م هرڅهههه چهههې دوى     ېنشهههته  دواړه ډلهههې د لپهههاره 
پهه ښهځو بانهدى     ميې شي لنفي اړيکې د دوى خپهل حهق دى  وغواړي کول  

نههوره  د سههړيو واکههداري نشههته ځکههه دواړه انسههانان دي هريههو دې يههې خپلههه   
 هټي او خپله دې يې خوري .

احتيهاج   ږي او دسهړيو لهه  ېه ښځې دې د ژوند پهه ډههر کهې پهه خپلهو پښهو ودر      
څخه دې ځان وژغوري دوى که يو له بل لپاره جنسي قرباني ورکهول غهواړي   
نو ټولنه دې ورته تندى نه تريووي م که نکاح کوي نو ههم د دواړو دمهوافقې   

دغهه  پر اساس او که څهه وخهت جهدا کېهدل غهواړي نهو جهدا کېهدالى ههم شهي           
خطر څخهه  م يبت او مساوات چې په حقيقت کې د وهړنيزو ټولنو لپاره له 

 کم نه و م انساني ټولنه د تباهۍ او بربادۍ سره مخ کړله .
انساني کرامت يې ترپښو الندې کهړ م د دې مسهاوات پهه تهرڅ کهې چهې کهوم        

ر زيههات دي زه پرتههه لههه دې چههې د دې    ېههزيانونههه ټههولنې تههه مههخ شههوي دي ډ    
ه چههې پههه عمههده ډول د  تههڅههو زيانوومسههاوات مههذهبي اړ  تحليههل کههړم م هغ 

 تونکي ټولنې ورسره مخ دى هوته نيسم :مساوات غوښ
 



 

 
۳۸ 

  روال ېدفحاشۍ ډ :الف 
 

کله چې ښحه دکار لپاره بهر نړۍ ته وزي او څه مهذهبي تمهانع ههم ورسهره نهه      
او داسهې نهور    ېره نهه وي طبعهي منظهر   ېه د هناه خيال د جنت او دوز  و وي م

هههم هههوري چههې دهغههې جنسههي قههوه پههه اور بههدلوي د  زړه راښههکونکي حههاالت 
د ځوانهانو د   نوبيها بهه ولهې د ټهولنې      له مالمتهۍ څخهه ههم خاللهه ده      ټولنې

و سهندرې نهه وايهي    ېولې به  په سهت  م خوشحالولو لپاره  هډا او رقا نکوي
م د هغههې لپههاره د جنسههي اړيکههو د ټينګولههو پههه غههر  کههوم ځههانګړى څههوک    
مطرح ندى له هرچا سره يهې چهې زړه وغهواړي خپلهې غوښهتنې پهوره کهوالى         

 په ولکه کې ځان د تل لپاره ورکړي .دنكاح  ا ولې د چا شي نو بي
  و ) بهههرتدلو خطهههره وي نهههو دحمهههل د غورځولههه  ېهههږېد ز يکهههه د حرامهههي بچههه  

ههوري   ېپورېدلوکنترول ( الره خو خالله ده اوس خو ورته د حمل د پيداک
هلتههه ښههځه مقنههاطي  ) اوسههپنک  ( جههوړه شههوې ده او داتنګههې او     مهههم نههه

سهرخي م د ډول سهينګار سهامانونه م لهه      نکي پهوډر م نازکې جامې م پړقيدو
عشهق او محبهت څخهه ډکهې افسههانې م پهه سهينماهانو بربنهډ فلمونهه کتههل او         

ت ويرونه م ناولونه او افسهانې دا   يثبتول م په اخبارونو کې زړه راښکونک
 ټول اور مړ کوي نه م بلکې تازه کوي يې .

متحده اياالتو د تحقيقهاتو   م کال د امريکا د 19٧٧په هغه بيان کې چې په 
ازادۍ سهره جهرايم زيهات     له وايي : دلته د ښځو له دفتر څخه خپور شوى و م

جرايمهو کهې د   شوي دي عياشي او فحاشي خپل اوج تهه رسهېدلې او پهه دې    



 

 
۳۹ 

رو هغهو کسهانو ههډون کهړى دى     ېه (( پهه څيهر ډ  برنهاردين دورن  )) جين بهرت او  
 .چې دښځو د ازادۍ چېغې او سورې يې وهلې 

دله چې د لويو لويو کورنيو ښځو ښکاره زنها تهه   ېحد ته ورس ېدا فحاشي د
او کهه د چها پهه طبيعهت بهه      دله ېب ههم نهه ښهکار   يمال وتړله او زنا خو چا ته ع

 کار څه ناوړه  اغېزه کولهه هغهه بهه تنهګ نظهري او لهه تمهدن او پرمختهګ         ېد
ه عيهب  د هغو ځايونو حکومتي واکمنان زنا څه  مرې خلک هيل کېدلېڅخه ل

 سياسي ليبهرال ديمهوکرات    ځواکمن  نه هيي دا  اوس په برطانيه کې د دريم
مطبوعاتي کانفران  په ترڅ کې  دپه پارلمان کې  پېرن رشنون ېمشر هوند

 ومنله چې له خپل سکرتر سره يې زنا کړى ده .
ه ههراوه او ويهې ويهل چهې دا نهه      ندې خبره هې  غو  ودبرطانيې لوى وزير په 

 .(2۵)سياسي چارو سره څه اړه لري  له  جرم دى او نه کوم سياسي
د کلنټن او مونيکا ليونسهکي د معاشهقې داسهتان خهو پهوره څهو مياشهتې د        

 خپرونو تغذيه وه .
 

  د کورني نظم خرابول  :ب 
 
د مساوات دې ډول له افراط څخه ډک  خيال ښځه له خپلهو فطهري فرائاهو      

نه يهوازې تمهدن م بلکهې د انسهاني      څخه غافله کړه په کومو چې تمدن والړو
دفترونو او کارخانو کهې نهوکري    منوع پايښت پرې والړ وسياسي کشمکش

موسههيقۍ پههه محفلونههو کههې  هههډون م ورزش او دمنههډو پههه ډهههر کههې برخههه    د

                                                 
 م . 1992فبروري  1٠ \(جنګ ورځپااه2۵)
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 لدو المه ېه نفقې پيداکول دا ټول د کورني نظهم د خراب  د ځان لپاره ماخېستل
ه نههړۍ کههې کههورن  ځههديېوس پههه لوا او ښههځه تههرې بېههزاره او متنفههره شههوله م 

ښځه يې د ځان لپاره هټهي او نارينهه يهې د ځهان      نظام ورو ورو له منځه ځي م
لپاره م دوى يوبل ته اړه نهه لهري د دواړو ډلهو تهرمن  لهه جنسهي اړيکهو څخهه         

چې د دواو يو ځاى ژوند تېر کړي او پرته نورې کومې اړيکې پاتې نه شوې 
ږي نوبيها  ېه غوښهتنه ههم پهه اسهانۍ پهوره ک     جنسي اړيکې ههم ازادې دي او دا 

 ولې د چا په ولکه کې خپله غاړه ورکړي .
ټولنه دا کار بد نه هيهي او بيها ههم کهه د      هد هناه ت ور خو له مذهب سره والړ

و سهتوماني وي  لدلو او لويوېږېبچي د ز نارواره وي هغه به د ېڅه خطره يا و
وس اسهانه شهوي دي د   نو لکه چې دمخه مو وويل د حمل غورځهول خهو ههم ا   

 .  (2۶)زيات تف يل لپاره وهورئ 
غلتههوب خوښههوي او ېنههن پههه  غههرب او اروپهها کههې پههه سههلګونو زره انجههونې پ  

کنترول په واسطه نن په غهرب     روي د برتېخپل ژوند په شهوت پالنه کې ت
 او اروپا کې د ميليونونو انسانانو دنيا ته د راتګ مخنيوى کېږي .

اره وړه خبره هم به  ده د نهن لهبا ټهول علمهاء او پوههان       لتون لپېد طالق او ب
ېکبختهۍ  نپه دې خبهره اتفهاق لهري چهې د نهر او ښهځې لپهاره د نېکمرغهۍ او         

ژوند کورن  ژوند دى په کهور کهې انسهان تهه سهکون م اطمنهان م ارامتيها او        
 . هوساينه ورپه برخه کېږي 

اوات او د کوچني روزنه ښهه کېهږي مينهه اومحبهت ډېرښهت مهومي د دى مسه       
دښځو د کور د پرېښودلو په ترڅ کې ښځه له خپل اوالد سره بالکل مينهه نهه   

                                                 
 (پرده سيد ابواالعل  مودودي .2۶)
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ږوي بيها يهې ههې  غهم او اندېښهنه      ېوز  کوي م لکه څاروى چې هر چېرته بچ
ورسره نه وي حيوان خوبيا هم د خپهل بچهي د نفقهې لپهاره سهر اوتنهدى وههي        

چې اوس پهه   ټولنو کې دا احساس هم نشه م د سيد مودودي خبره ېخو په د
ختمهه ده کومهه    ېغرب او اروپا کې د موروالي هغه فطري ح  او جذبه نژد

سهپېڅلې جذبهه ده م او   چې دښځو په جذباتو کهې تهر ټولهو لويهه م شهريفه او      
بلکههې پههوره   موازې تهههذيب او تمههدن نههه  يههچههې د هغههې جههذبې پههه شههتوالي    

 انسانيت والړ دى .
 

  وال له اوالد نه پرتېښته دي ځديېلو :ج 
 

غې وهل کېږي خهو  ې  او اروپا کې د مساوات او د بشر د حقوقو چيدېپه لو
په حقيقت  کې هلته د بشريت عاطفه م رحم او محبت د چا په زړه کهې نشهته   
 دى م له ټولو څخه وړاندې دنسان حقوق لومړى همدوى ترپښهو النهدى کهړل   

نتيجهه   او بشر يې د بدبختۍ  سره مخ کهړ م دا د دوى  د فاسهد نظهام ثمهره او    
ه اسهمان تههه د ختلههو  بههده چهې د اروپهها او امريکها پرمختللههي خلههک چهې سههبا    

نفهرت د دوى پهه زړونهو کهې      ااراده وکړي !!  له خپل اوالد څخه متنفهره دي د 
 له کومه راپيدا شهوى دى ؟ لهه اوالد سهره د مينهې او محبهت سهارى خهو دنيها        

کر نارسهايي ده  فاسد نظام ثمره او دانساني ف ېدا دهمد مکې نه ليدل کېږي
چې دمور او پالر د وهلو په اثهر څهومره کوچنيهانو خپهل       م وروسته به ولول

چې په امريکها کهې    ئژوند له السه ورکړى دى او څومره معيوب شول وهور
يهو پهالر او يهوه مهور خپهل اوالد پهه سهل ډالهره پلهوري م ډېهر يهې پهه زههرو او              
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علهي    د څهه لپهاره ؟  خطرناکو درملونو وژني دحمهل غورځهول او نسهل بنهدي     
ورځپههااې پههه حوالههه چههې د دسههمبر پههه لههومړى    ې القاضههي ديههوې سههيمه ييههز 

کې خپره شوې وه ليکي : په جنوبي امريکا کې په لسګونو داسې  (19٨1) 
 .ښوونځي شته چې يتيم او مور او پالر شړلي کوچنيان پهه کهې روزل کېهږي   

م کلههه چههې پههه    پههه کولمبههو کههې د کوچنيههانود پېرودلههو او پېرلههو بههازار دى     
ږي نههو اخېسههتونکي والړ دي او سههم  ېههروغتههون کههې لههحتمند کههوچن  وزېږ 

 السي يې په بيه اخلي .
 ېپه برازيل کې د کانګرس لهه جملهې څخهه يهوه کمېټهه و ټاکهل شهوه چهې د د        

ستونزې تحقيق او څېړنه وکړي هغوى وموندل چهې درې ميليونهه کوچنيهان    
امريکا او اروپا تهه بوتلهل کېهدل او    رخه به ببې مور او پالره ژوند کوي ډېره 

 انساني سوداهري به کېدله .
( کلهن ځلمهي لهه    2٧نيهزې پهه حوالهه د يهو )     ه همدارنګه په لندن کې د يوې او

پههه پههاى کههې   ې وه خههولې ليکههي : )) مههو  تههه څههه مههالي سههتونزه را پيههدا شههو    
موپرېکړه وکړله چې په روغتون کې زېږيدلې لور پرېږدو چهې بهل څهوک يهې     

ر مههو پلههورالى واى ټناچههاره وو چههې مههو  ېښههېي کههه هغههه مونههه واى پر وسههات
څخهه جهوړه ده م ههو     ورمن او درې اوالدېه زمو  کورنۍ اوس زما او زما لهه م 

 ښايي هغې ته له مو  څخه غوره څه په الس ورشي ((
بخښهنې او لهدقې پهه ډېهر ويهاړ سهره وايهي : زه         ېد انجلۍ مهور پهه خپلهې د   
کههار کههړى دى زه اوس روغتههون څخههه کورتههه   ر ښههه ېههعقيههده لههرم چههې مههو  ډ  

دې  رلمنه مې دلتهه پرېښهودله زمها نظهر ناڅاپهه په      ېيم او خپله نوې م ېتلونک
کن زه ېره ښهکلې او زړه راښهکونکې ده له   ېه پريووت رښتيا چې دا کهوچنۍ ډ 
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کې ريې مينه نلرم او زه چې د دې په هکلهه څهومره فکهر کهوم دا بهه پهه بهل کهو        
 نېکمرغه وي ((

 هېواد دى او دايې له خپل اوالد سره مينه ده   ختللدا دنړۍ پرم
ښه مې په ياد دي چې زمو  کلي کې د يوې ښځې د يوې شهپې کهوچن  زوى   

ې دلې او ژړل يې يو ېفګان نښې ښکارخمړشو د هغوى په تندي او وجود د 
ښځې ورته ډاډ ورکاوه د کوچني مور ورته وويل )) د خداى رضها او پرېکهړه   

سهې احسهاس کهوم لکهه غلهو چهې لهوا کهړې واوسهم ځکهه           مې قبول ده خو دا
 ده .((    غېږ مې تشه 

دي  کهې انسهانان پلهورل کېهږي م خپهل اوالد وژل کېهږي ځکهه چهې         ېخو په لو
چې ومولوسهتل  اولکه  هغوى بشر دوستان او دبشر د حقوقو مدعيان دي !!

په فرانسه کې محکمې داسې عر  له سره نه اوري خو دا دانسهاني حقوقهو   
با په ټوله امريکها او اروپها   سان و هورئ چې له سپيو سره څه کوي نن دوست

و پهه زړونهو کهې    يه کې په هر کور کې سپ  ساتل کېهږي د هغهو ځهايونو د وهړ   
فرانسهې څخهه پهه خپهور شهوي يهو        لهه  ره ده ېه دسپي مينه د انسان په انهډول ډ 

( ميليونههه ٥2اعههالن کههې ويههل شههوي دي چههې دهغههه هېههواد  دوه پنځههوس )      
( ميليونهه سهپيان يهې لهه خاونهدانو      ٧ى ) په هغهه وخهت کهې ( او اوه )   نفوس د

څخه ههم   ېسره ژوند کوي خو دا دتعجب وړ خبر ځکه نه دى چې پاري  له د
تلل  دى هلته په هوټلونو او کورونو کې سهپيان او خاونهدان يهې     ېلږ وړاند

 په يو دسترخوان خوراک کوي .
 

  ېکمرغه بولي؟ آيا امريکايي او اروپايي وهړي ځان ن :د
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ل پهه بهرلين   ( م کها 19٧٨يوه مجله ليکهي : پهه )   ېدونکېک کې خپررپه نيويا
( هېوادونهو اسهتازو پهه کهې     ٨٠شو او د اتيها )   ړ  جوکې يو نړيوال کانفران
و دريمهههه برخهههه ښهههځې وې م ههههډون يهههد ههههډون کوونکههههډون کهههړى وو چهههې 

مېهړه يها    کوونکي دوه ډلې شول يوې ډلې ښځو ته ډېر حقوق غوښتل چې لهه 
شهامل وه م ځکهه چهې د هغهه      ههم  څخه په کې ښځې ته مادي اجوره حکومت 

کور ساتي د هغه کوچنيان لويوي م بلې ډلې ويل چې خاوند يا حکومهت تهه   
هغهې   راو په  پکار دي چې داسې تدابير ونيسي چې ښځې په راحت کهې شهي  

 کارسپک شي .
ښځې تهه د کهور د   دواړو ډلو له ښځو څخه دفاع کوله يواستازي وويل چې : 

کار په بدل کې اجوره ) تنخوا( ضروري ده ځکه بې اجهورې کهار نشهته دى او    
بهل اسهتازي    .که اجوره نه وي نو دا خو په ښهځې پهورې ټهوکې او ملنهډې دي    

هغه خو ههم دهمهدې کهور     ورته وويل چې آيا نارينه ته څوک تنخوا ورکوي ؟
انګريهههزه ليکوالهههه لپهههاره لګيههها دى او کهههور خهههو د دواړو ههههډ کهههور دى يهههوه  

  ود( په خپله يوه مقاله کې ليکي :ر)انا
لورهههانې پخپلههو کههورو کههې د وينځههو پههه څېرکههار وکههړي دا   مههو کههه چېههرې ز

ورته له بهر کار ځينې غوره ده چې د ژوند رونق او حيثيت يې لهه منحهه ځهي    
وطهن ههم د مسهلمانانو پهه      مهو  کهاش چهې ز   ر افسوس سره زياتوي :ېبيا په ډ

دا خهو د انګرېزانهو    واى م  ش دلته ههم عفهت او دلوپټهو پهاکوال    څېر واى کا
ههههانې يهههې د رذائلهههو نمهههونې رلپهههاره د شهههرم او ننهههګ خبهههره ده چهههې زمهههو  لو 

 لهه  ېلپاره کوښ  نه کوو چې ښځه د ېد د ېڅه شوي چ مو م په وهرځولې 
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وژغهوري   ېخپل شهرف او ابهرو د  خپل طبيعت اوفطرت سره برابر کار وکړي 
 . (2۷)نيېپه کور کښ ېلپاره د ژغورنې ېاو د د

بولههوجي ) انسههان او دهغههه تههاريخ علههم ( امريکههايي عالمههه      ويههوه بلههه د انتر 
د ښههځو د کههور او والدت پههه  (م کههال کههې وايههي : 19٧4مارجريههت ميههد پههه ) 

پرېښودلو او د کور کار شاته په غورځولو او د ژوند ډهر ته پهه راوتلهو سهره    
ره برخهه وايهي چهې د    ېه يځو پوههانو ډ دېه م دلو  په نړۍ کې لوى اوښتون راغ

 اوالد روزنه تر هرڅه مهمه او غټه دنده ده . د ښځې لپاره
روسي اديب مکسيم هورکي وايهي : دنهر او ښهځې لپهاره  دنېکمرغهۍ ژونهد       
پههه کههور کههې هههډ ژونههد دى م دکتههور کېسهه  کاريههل ليکههي : د والدت دنههده    

نهه منهي لهه حماقهت      دښځې په ژوند کې تر هرڅه غوره دنده ده او که څوک دا 
 .  (2۸)څخه پرته بل څه نه کوي او دابه له عقل  څخه مخالفت وي

مهخ   ه ې ته په امريکا کې يو خوځښت جوړ شو ترڅو ښهځه الهلي فطهري دنهد    
تحريک پهه لهږ    ېتنګې شوې وې د دي  له فاسد نظام څخه ېکړي هغوى دلو
 ر شهمېر سهره ښهځې راښهکلې چهې زياتهه برخهه يهې لوسهتوالې         ېوخت کې په ډ

  ورځپههااې يههو يوې م خپرونههې يههې پيههدا کړلههې پههه  برطانيههه کههې د اکسههپر   
يې خبرونه راټولول وايي : ما وکهوالى   كې خبريال ) بوداکر( چې په نيويارک

شههول چههې پههه پټههه د درس لههحنې تههه ځههان ورسههوم م هههورم چههې ښههځې پههه         
دي او مهها امريکههايي  ېنيويههارک کههې پههه کههوچني هوټههل کههې راغونههډې شههو  

دل د ېيې ن يحتونه اورې په پوره  چوپه او ارامه فاا کې چ ېښځې وليدل
( ډالههره فههي  ورکههاوه م د عطههرو ښايسههته    1٥درس لپههاره بههه يههې پههنځل  )   

                                                 
 ه ق . 14٠1 \(منار االسالم ذې القعدة 2۷)

 دکتور کيس  کاريل . \(االنسان ذلک المجهول 2۸)
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پههوزې کېههدل .ديههوې ښههځې د وينهها يههوه برخههه       بويونههه لههه لههحنې څخههه تههر    
 رانقلوي :

تها الزم دي چهې د هغهه    رخاوند ستا دکور اللي با دار دى پ )) اى بي بي ستا
   ((. ېمنۍ او مشرۍ اعتراف او خپل ژوند دهغه لپاره اماده کړپه واک

د دې خوځښت مشره داهوي  افيسون وايي ځنې خلکو خپهل کهورن  ژونهد    
د مساوات تر شهعار النهدې خهراب کهړ م خاونهد د مننهې وړ دى پهه ښهځه الزم         
دي چې د خاوند په کور کهې ژونهد وکهړي او دمسهاوات پهه اړونهد خپهل ټهول         

کههړي م د خاونههد خبههره بههې لههه کههومې مناقشههې او      ېههرنه هفکرونههه او سههوچو 
څخه ومني م د هغه د راحهت اسهباب برابهر کهړي او پهه کهار ده چهې پهه          ېجګړ

 خندا ورسره مخ شي .
خبريال له داهوي  دافيسون څخه وپوښتل : که چېرې ښځه او خاوند د  ېد

م يهو  نهو کهو     غم يې پورته شهي  يوې في لې په هکله بېل بېل نظرونه ولري ا
 دستي يې ځواب ورکړ : خاوند : که څه هم خطا او پړ وي . په حقه دى ؟

خبهره عمهل لهه دى څخهه زر ځلهه غهوره دى چهې د ښهځې پهه          د خاوند په غلطهه  
 سيي خبره عمل وشي .

هغه خپلو شاهردانو ته وايهي چهې : خپهل ژونهد د خاونهد د خوشهحالۍ لپهاره        
مهر ) امهر کهوونک  ( وي د    وقف کړئ او غوره ژوند دادى چې خاوند د کهور ا 

کوښ  کهوئ چهې     هغه غوښتنې په خوشحالۍ او په پوره اهتمام پوره کړئ
 ليفون هم ځان بوختې نکړئ .ېکله مو خاوند په کور وي حت  په ت

يوه بلهه امريکهايي ليکوالهه ميراميهل مورههان  ليکهي : سهړى د کهور بهادار م          
 مشر او د کورنۍ بېړۍ چلوونک  دى .
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چې ښوونکې هم وه او خاوند يهې ههامبورګ کهې     ېندرغاړس ۍيوه امريکاي
  د غټ من ب خاوند و کله چې يې زوى وزېږاوه نو دهغه  د روزنې لپهاره يهې  

 دنده پرېښودله .
 يوه انګريزي ليکواله ليدي کوک وايي :

 ېوال  ور وښي  او لهه هغهې خطهر څخهه يهې خبهر       ېښځو ته له نرانو څخه لېر
 تظر دي .کړئ چې په هانده کې ورته من

ورځپااههه ليکهي : د امريکهها د انههديانا  دونکې د اعت ههام ېه پهه قههاهره کههې خپر 
هم هنفيانو سهره    انجونهو ايالت په پوهنتون کې د يو عهرب مح هل د نهورو    

بحههث شههو ده ورتههه ويههل چههې اسههالم کههې د ښههځو د حقوقههو رعايههت تربههل هههر   
ره مههذهب ډېههر دى م او هغههوى بههه  بيابيهها دښههځو د آزادۍ خبههرې کههولې بههاالخ 

پوهنتههون د رياسههت مرسههتياله د ريمګههړې وټاکلههه هغههې د پوهنتههون    دوى د 
دل بيها هغهوى   ېه يوبل پوه استاد لهه ځهان سهره کهړ او د دواړو داليهل يهې واور      

ي ژونهد  خبهرې پرېهږدي او خپهل طبيعه     في له وکړه چې ) ښځې بايد د ازادۍ
کبختي کور ده د ښځې وخهت کهوچني   ېن ېښتونته راوهرځي د ښځې لپاره ر

هلهک   ېدوا او درمل دى م د ښځې لپاره غوره الره هغهه ده کومهه چهې د د    ته
مختلهف اديهان لوسهتلي دي الهلي      مهو  دين )اسالم( ټاکلې ده م څومره چهې  

 حقوق د ښځې لپاره په همدې دين کې دي .(
په پاري  کې د جاپان سفير )نويو اسکاوا( وايهي : د جاپهان د پرمختهګ لهه     

دخپهل اوالد روزنهې تهه پهام وکهړ م امريکهايي       الملو څخه يهو داده چهې ښهځو    
ليکوالهه ) هههيللن ستانسهتيرى ( د مسههلمانانو ټولنههه خوښهوي او وايههي چههې :    

مسلمانانو ته پکار دي چې خپلهه  م دا وايي :  يهمدا بشپړ او سليم اخالق د
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لهه نارينهه سهره يهو ځهاى       ېټولنه په اسالمي الرښونو کلکه وساتي او ښځه د
 شل کلنۍ څخه د مخه . له   ولاً خته نه پرېږدي  يوال

م (کهال  کهې ليکهي :     19٨2د نهات مجلهه چهې پهه کويهټ کهې خپرېهږي پهه )       
ړه م ېفبلي  شالقي (( د امريکايي ښځو مشره ښځې له کار څخه لومړى د م

 کورنۍ او اوالد اهتمام ته رابولي او خاوند د کور مشرهيي .  
(( پهه   ې)) د سهړي د تګهالر    يوې بلې امريکايي ليکهوالې )) ايشهير فهيالرى((   
چهې د کهور خواتهه راشهي مپهه      نامه کتهاب وليکهه او پهه ښهځه يهې تاکيهد وکړ      

برطانيهه کههې د ښههځو پههه کلنههۍ غونهډه کههې چههې ) د ښههځو ازادي او ښههځه څههه   
رو ښځو په کهې ههډون کهړى ووم    ېوه م ډ ېجوړه شو ېغواړي ( ترعنوان الند

وويهل : زه غهواړم    ېااهه د ر بهد وه ېه غلهې دا کهار ډ  ې( کلنهې پ 1٧له  ) ه يوې او
غلې په لفت چې ابرو م حيا او ناموس يې خونهدي وي ژونهد وکهړم    ېديوې پ

او خپلههه فطههري او طبعههي دنههده ترسههره کههړم م زه نههه غههواړم چههې تنههګ پطلههون  
ښهځه   ېتهوپير وي زه د  ېواغوندم زه غواړم چهې زمها او زمهاد مېهړه تهرمن  د     

 نارينه وي . ېاو زما خاوند د
 رخوالو ورته السونه پړقول حت  د غونډې مشر هم .د غونډې ټولو ب

وځښت مشهره ريينهه مهاري لوفهاجي وايهي چهې : د       خپه فرانسه کې د ښځو د 
مرحلهې تهه رسههوي    ېښهځې او نهر تهرمن  د بشهپړ مسههاوات غوښهتنې دواړه د     

 .(2۹)چې د دواړو حقوق ضايع شي

                                                 
 م . 19٨٠\٥\٦\(االهرام القاهريه 2۹)
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دى د کهور  وايي : ښځه ( Violain( او فيوالکلين ) Alvamyrdalالفاميردال )
کار نه پرېږدي هغه بايد داسې پروهرام جوړ کړي م چهې ههم  کهور وسهاتي او     

  هم کار وکړي .
 

  د اداکارو نظر  :ه 
رې ښهاري  ېه ډ پهه لوېهدي  كهې     اداکارې په نړۍ کې ترهرچا زيات شهرت لري

يوه مشهوره اداکاره واوسهي م   ېشوق او رغبت لري چې هغه د ېپېغلې د د
پل ځان څنګه احساسوي م آيا هغهوى نېکمرغهه دي   اوس هورو چې هغوى خ

لويههه او مشهههوره ره ېههځههواب بههه د مههارلين مههونرو څخههه واورو چههې ډ  ې؟ د د
 اداکاره وه م دا  

پخپل هغه ليک کې چې دځان د حاللولو په وخهت کهې يهې ليکله  و وايهي :      
زه دنړۍ ترټولو بدمرغهه ښهځه يهم مومهې نشهو کړله  چهې مهور شهمه لهه ټولهو            

شريفه او د سپېڅلي ژوند خاونده هغه ښځه ده چې په کور کهې   څخه غوره م
ږي م کههور ولههري م رښههتيا چههې کههورن  ژونههد د ښههځې د سههعادت او    ېو اوسهه

مههاخلکو ظلههم وکههړم پههه سههينما کههې کههار خلههک بههې    رنېکمرغههۍ نښههه ده م پهه
 ارزښته کوي م که څه هم مشهوره شي .

سههالله آدم نقههل لههه    دکتههور محمههد  \(  : المههراة بههين البيههت و العمههل    1( )1) 
woman two roles :home and wok  . څخه 

يوه بلهه امريکهايي اداکهاره بربهارت سهترياند پهه خپلهه مطبوعهاتي وينها کهې           
ر څهه پرېښهي دي م   ېر څه کم دي مهاډ ېوايي : زه په دې تاکيد کوم م چې زما ډ

ر کړ م زه ېما فنکاري وکړله م او دانسان اوښځې  په لفت  خپل ژوند مې ه
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ړه د خهدمت او اوالد  ېه ما سهره د م له وس افسوس او ارمان کوم م چې کاش ا
د روزنې لپاره کافي وخت واى م فن ) ارا ( او فنکاري ) ارټ  ( يعنهې ههې    
رښتيا چې شهرت هې  معن  نه لري م کله چې کورنۍ نه وي م اهل او عيهال  

 (۳۰)نه وي او ښځه پوهه نه شي چې زه ښځه يم ..
 دن چې د ټولنې ټيټ وهړي هم پرې نا خوښه دي !!دي  تمېدا و دلو

 

 آيا دمساوات غوښتونکي په مساوات عمل کوي ؟
 

د مسهاوات او حقوقهو    ورښتيا خبره داده چې ختهي  کهې د ښهځو او نارينهه و    
 نهه ده م  ېو هېڅکله هم ښځه له نارينه سره برابره کړيديځوالو غوښتونکېلو

 ي م  ش  ټولنې بې برخې طبقه هيلهلته هغوى د 
(ښههځې دي او يههوه دسههنا پههه   1٧لهه  )ه د امريکهها پههه ټههول کههانګرس کههې او    

( ښهځې دي پهه   1٨( څوکيهو کهې )   491په فرانسه کې په ) .مجل  کې اوب 
سهوي  کهې دښهځو دريمههه برخهه پهه ټهاکنو کههې د   ) راى ( لهه ورکولهو څخههه         

 محرومې دي .
په تعليمهي  م په امريکا کې دښځو تنخواه له نارينه څخه چې  19٥9په کال 

% ( کمهه وه او  ٣٧بري ليک لرونکې وې اوه ديرش ) ه کچه کې برابر او د يو
% ( تهههه 42)م کهههال کهههې دا في هههدي نهههوره ههههم کمهههه شهههوه چهههې      19٧٨پهههه 

                                                 
  woman two roles :home and wokدکتور محمد سالله آدم نقل له  \(المراة بين البيت و العمل ۳۰)

 ه ق . 14٠1 \مناراالسالم ذى القعده   څخه .
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%( کمهه  ٣٠رش )ېه په ايټاليه کې ښځه له نارينه څخه په سهلو کهې د  . دهېورس
 تنخواه اخلي .

و پههه جاپههان کههې   %( کمههه ده ا2٧يشههت پههه سههلو کههې )   ه اوپههه فرانسههه کههې   
 سههيمه ييههزې %( کمههه ده م پههه امريکهها کههې هغههه   4٠څلوېښههت پههه سههلو کههې ) 

%( ٥ږي پنځه پهه سهلو کهې )   ېوکۍ چې د عامو انتخاباتو په واسطه اشغالڅ
او د امريکهها نفههوس %( نارينههه و اشههغال کههړي دي  9٥ښههځې او پنځههه نههوي ) 

 %( نارينه دي .41%(ښځې او )٥9)
ابهاتو کهې ههډون کهوي او به  د جاپهان پهه        امريکايي ښځې )په انتخ%( ۵۳) 

 ې ښځې دي .رټول پارلمان کې د
پههه امريکهها کههې د طههب پههه پههوهنځي کههې ښههځې      (م19٧٧ 19٧٦پههه کههال ) 

%( دحقوقهو پهه   2٠%(  م په سلو کې شپږ په هندسه کې م پهه سهلو کهې )   2٥)
%( ښهځې  ٨٠څانګه کې م په فزيک کې په سلو کې يوه او په سلو کې اتيها ) 

 ره برابره تنخوا غواړي.له نارينه س
او ښوونځيو دروازې د ښځو پر مخهه    انستيتيوتونو  رو ېپه فرانسه کې د ډ

 تړلې دي .
( زده ٧٠و څخهه ) يه ( زده کوونک٥2٠٠کهې لهه )  انستيتيوت   ۍ په رد سوداه

( زده 2٦٠٠کهههې لهههه ) انسهههتيتيوت   ښهههځې دي م د برېښهههنا پهههه    کهههوونکي 
سهلو کهې    دي او پهه طهب کهې پهه     ښهځې    ې ( زده کهوونک ٦2و څخهه ) يکوونک
 %( ښځې دي اوب  .٦شپږ )

کهې پهه سهلو کهې له  ښهځې دي م چهې        انستيتيوتونو   لوړوپه جاپان کې په 
%( لهه  2٠م ( کال پهه سهلو کهې شهل )    19٧9وي م په  ) ېثانوي زده کړه يې کړ
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او پههه حکومههت کههې   ېڅخههه فههارغې شههو انسههتيتيوتونو   لههوړوپوهنځيههو او
 . ېاستخدام شو

 . ېمارل شوول  په سلو کې ډاکټرانې او اته استادانې وه ېکپه هغوى 
وکيهو  څ( ٥٥4٧کهې ههډون لهري ( د )   ا د هډ بازار چې )نهه هېوادونه پد اروپ
م پههه داسههې حههال کههې چههې د هغههو هېههوادو    ې( ښههځو اشههغال کههړ٣٥٧ځينههې )

 نفوس په سلو کې دوه پنځوس ښځې دي .
کهې غړيتهوب ونهه      اديهه  اتح    په امريکا کې چې کومې ښځې د کارهرئ پهه 

لري د قانون له حمايې څخه بې برخهې او د تقاعهد ) ريټهايرډ( تنخهواه نلهري م      
لهه   له غړو څخه په سلو کهې پنځهه ويشهت کمهه ده م     او تنخواه يې د اتحاديې

کلن  رخ ت  څخه بې برخې دي د اړتيا او ناروغتيا رخ هت نهه لهري او کهه     
ورکهول کېهږي او د غربهي ښهځو     ( شهي م تنخهوا يهې نهه     ې)ناسهوب  ېغير حاضر

پهه وخهت کهې د تنخهواه نهه       ږونېه د ز  لپاره چې څه د سر درد جهوړ شهوى هغهه    
م ( کههال د 19٧٨او د کوچنيههانو لپههاره د وړکتههون نشههتوال  دى پههه )  ورکههول

( ميليونه کوچنيانو تهه  ٥\٨کار کاوه او ) وکوچنيان مورهان و( ميليون٥\٨)
يکا کې د يو ميليون کوچنيانو لپهاره پهه   د وړکتون اړتيا وه مګر په ټوله امر

 وړکتون کې ځاى وو.
 ېمههارل شههوو( ډولهه دنههدو څخهه ښههځې يهواځې پههه شهل ډولههه دنهدو ه     441د )

 دي .
همهدا حهال د ښهځو    .دي  کې دښځو مساوات او دهغوى حهاالت  ېدا وو په لو

 په اروپا کې هم دى او په پخواني شوروي اتحاد کې خو مو ولوستل .
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 ښځه او کار
 

 :کومو الملونو ښځه کار ته وتلو ته اړه کړله ؟
کومو الملونو ښځه کار تهه وتلهو تهه اړه کړلهه څېړونکهي پهه دې هکلهه        دا چې 

 اختالف لري .
دنهده   ناو زېهږو همدارنګه  دا کوم اسباب وو چې ښځې ته يې د کور م حمهل  

ن ر تهوا ېه يا دا بيولوژيکي  اسباب وو که فزيکي چې نارينه ته يهې ډ آورکړله  
 او قههدرت ورکههړ او ښههځې تهههه کههم او کههه دا ټهههولنيز م کلتههوري يهها تهههاريخي        

 الملونه وو چې د دنيا ټولې چارې يې د نارينه و په الس کې ورکړلې .
  دکتور محمد سالله ادم په دې هکله او ده څېړنه کړې ده 

چههې اجههازه نههه ورکولههه  ېروفههو او شههرايطو د دهغههه ليکههي پخههوا د ټههولنې  ظ
وځهي او زده کهړه وکهړي خهو کلهه چهې حهاالت او شهراي  برابهر          ښځه کهار تهه و  

ورکړله نو ښځې هم دکار ډههر تهه  راووتلهې د     يېشول او بهرته د وتلو اجازه 
 غوښتنه وه .ټولنې ښځو بهر ته د وتلو لوى او عمده سبب د

د ټولنې دې غوښتنې هغه اړه  کړله چې طب او حکمهت زده کهړي ځکهه ښهځه     
ځهانګړو   ينهه نارينه ډاکټر وکړي خ ولهاً د ښهځ  حيا کوي چې خپل عالج پ

سهتونزې   ېناروغيو عالج او يا هغهه تهه خپهل عهورت وښهيي نهو دټهولنې د د       
 حل دهغې د وتلو المل شو .

او خپله دنهده پېژنهدل م دا وزههار وخهت ډکهول م پهه        پوههپه خپل مسووليت 
کهې  ستونزه  پورته کهول م پهه ټولنهه    عام ژوند کې هډون د کورنۍ اقت ادي 



 

 
54 

دا ټول اسباب را يهو ځهاى شهول او ښهځه يهې بههر تهه        د خپل حيثيت لوړوال  
رې  دي او که زيهان او تهاوان    ېدا چې د ښځې  دکار فايدې ډوتلو ته اړه کړله 

 ډول به ورته هوته ونيسو .  په لنډ
 

 د ښځې د کار هټې :الف 
لهري کهه    ټهولنې  تهوپير  د ښځې د کار  هټه يا زيان له يوې ټولنې څخه تربلې   

وي او دفطرت له پلوه له ايښهودل شهويو پولهو    ټولنه سالمه او لالحه چېرې 
څخه تېرې و نشي نو دښځې بههر تهه وتهل هټهه لهري چهې دا هټهه د هغهه سهبب          

ستې وه مثالً : د هغې ېالس ته راتلل  دي کومو چې هغه بهر ته  په وتلو اړ و
شههي د ښههځې د  ښههځې بههه نارينههه ډاکټههر تههه لههه ورتههګ ځنههې  خاللههې  ټههولنې 

چې اکثره يې نارينه وته  ښکارول  څه چې حت  ويل  هم  ځانګړيو ناروغيو
 نشي عالج به دښځو په واسطه وشي .

 م تمدن اومعرفت سره اشناشي .له كلتور ښځې به 
منع کهړي مګهر هغهه وتهل يهې       يبالکل نه د ښځې له وتلو څخه  اسالم خو هم 

م ټهالونو تهه ځهي او پهه     پهارکونو  ح کوي مېوي م تفربد هيلي چې بې ضرورته 
نخرو هرځي م دا هم لويه هټه ده چې ښځې خپهل  کوڅه او بازار کې په ناز او 

م وي پهردي غيبتونهه کهوي    مسووليت وپېژني او کلهه چهې اوزههارې ناسهتې     
ورته ښه ده چې په دې وخت کې څه م هروفيت پيهد اکهړي انسهان نارينهه        اد

ځه هم  نيمه ټولنه  ده نو که ښهځه پهه   او ښځينه دواړو ډلو ته ويل کېږي او ښ
وکړي نو دا خهو بهده  نهه    عام ژوند کې له خپل مېړه يا کورنۍ سره څه مرسته 

و له مخهې ههم هيهې وي اقت هادي حالهت يهې ههم         يکومې کورنۍ چې د غړده 
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لهه  وغهواړي  چهې داسهې يهو کهار وکهړي چهې هغهه يهې          کمزورى وي  کهه ښهځه   
هم مراعات کړي نهو ههې  ممانعهت    عهدې څخه وتل   شي او اسالمي الول 

ې د حيثيت د راپريوتلهو غهټ المهل دا    ځنشته نن لبا زمو  په ټولنه کې د ښ
ته خدمت وکړي نو طبعهي   شي نو که هغه ټولنې  رخوره هيلدى چې هغه تيا

 ده چې حيثيت به يې لوړ شي .
 ي دکتور محمد سالله ادم وايي !او څومره چې د هغې په اوالد پورې اړه لر

او شههجاعت  وخههت او موقههع  ښههځې خپههل اوالد تههه د اسههتقالل   ېکوونککههار
او تکهړه اموختهه کېهږي     ويږېورکوي هغه له عملي ژوند سره مخ کوي هغه ز

لهري دکهار کهوونکې ښهځې حه  پهه       س م ځکه چې هغه لهه بههر نهړۍ سهره تمها     
زده کهړه کهې م د ژونهد پهه نهورو        په  مر وي لکه د کور په کار کېېکارو کې ډ
او همهدا احسهاس خپهل کهوچني تهه منعکسهوي او دا احسهاس پهه         ساحو کې 
ر تاثير راولي کومه ښځه چې کار کوي هغه له خپهل کهوچني سهره    ېهغه کې ډ

ر کوي او کوم وخت يې چهې لهه   ېپه مينه مخ کېږي او مينه او محبت ورسره ډ
 بدله ورهرځوي .دى د هغه  ىهغه ځينې بېل تېر کړ

م کال کې وايي چې د کار هرې ښهځې   19٦٣( NYEيو امريکايي عالم ناى )
 زوى ډېر تکړه او د ژوند د ستونزو په زغملو کې تر هر چا وړاندى وي .

  کارته د ښځې د وتلو زيانونه  :ب 
کلههه چههې چاسههره ذاتههي تمههانع نههه وي او نههه ورسههره  د مههذهب څههه فکههر وي م      

هلتهه   نو رښتيا چهې  امنيتي تدابير هم نه وي م مجرم ته الزمه سزاهم نه وي م
مخکې اشاره هم وکهړه   مو ضرر ته خو  ېر ضرر لري دېد ښځې بهر ته وتل ډ

ره هټي او خهوري يهې م   ره شي هر څوک يې دځان لپاېلکه چې هلته عياشي ډ
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غهاړه نهه اخلهي م     رږولهو سهتونزه په   ېکورن  نظام له منځه ځي م څوک دبچي ز
ه اروپها کهې خهو    )) په  دانساني نوع جرړه ختمېږي .... دکتوره ابدالين وايي : 

د ښځې کار کولو کهورن  اقت هاد ښهه کهړ مګهر د اخالقهو مسهتوى يهې ټيټهه          
شي د بچيهانو مينهه خهو يهې هسهې ههم        ېکړله هلته چې ښځې په کار کې ستړ

 په زړه کې نه وي نو بيا خپل قهر او غ ه په هغوى سړوي . ((
د ( کوچنيهان داخهل   ٦٥٠٠م ( کال د برطانيې په يو روغتون کې ) 19٦٧په )

بستر وو چې مورهانو يې وهلي وو په هغو کې لهه سهلو څخهه شهل مهړه شهول       
په امريکا او اروپا کې داسې روغتهون نهه و چهې د کوچنيهانو دا ډلهه پهه کهې        
 داخل دبستر نه وه ځينې يې په کې کااه م هونګيان او وړانده شوي هم دي .
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 اسالم کې د ښځو د کار کولو حکم په
 

او نارينه و دواړو څخهه مطلهوب دى او اسهالم ههر      په اسالم کې کار له ښځې
چا ) نراو ښځې دواړو ( ته بېلې بېلې دندې ور سپارلي او دا دنهدې د هغهوى   
له فطرت سره سمې ټاکل شوې دي م خو نه خو دښځې فطرت له هر ډول کهار  

بهدن جوړښهت  د ههر کهار لپهاره شهوې دى نهو پهه         د سره برابهر دى اونهه د هغهې    
ښههځه لههه هههر ډول شههاقه م درونههد اوسههخت کههار څخههه     همههدې اسههاس اسههالم  

وبخښله  او ښځې ته يې عزت ورکړ او د هغې لپاره يې خوراکه م جامهه او د  
ژونههد ټههولې اړتيههاوې پههه خاونههد يهها نههورو نههژدې خپلوانههو الزم کړلههې  مګههر د   
انساني فطرت د ښمنانو ښځه په کار مجبوره کړله هغه يهې پهه زور بههر تهه و     

 .له ستونزو سره يې الس په هريوان کړله وېستله او دژوند 
کارل مارک  د کمونېزم بنسټ اېښهودونک  وايهي : )) ښهځه د خپهل ژونهد د      

 پايښت لپاره هرومرو بايد کار وکړي . (( 
ښههځه هههم انسههان دى او نارينههه هههم م ښههځه لههه سههړي څخههه پيههدا ده اوسههړى لههه  

 ښځې څخه .
 . 19٥ال عمران : اهلل ج فرمايي : )) بعاکم من بعا (( ........

 يعنې : )) ځينې ستاسې له ځينې نورو ي  . ((  
 ى دي چې دخپهل دى او طبيعت يې هم داسې عيار شوانسان ژوندى موجود 

ړي كه بدن د جوړښت په نظر کې نيولوسره کار وکړي م تحرک وکړي م فکهر و 
 او که داسې نه وي نو بيا خو انسان نه شو . 
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م بلکې عمل او کار يې د خلقهت   ىد ىپيدا کړاهلل ج هم انسانان د کار لپاره 
 دى .    هدف ښودل

 (۳1)  ليبلوکم ايکم احسن عمال ن 
ر ښههه دى د عمههل لههه ېههيعنههې : )) چههې وازمههوي تاسههې چههې کههوم يههو لههه تاسههو ډ 

 مخې . ((
   (۳2)  فاستجاب لهم ربهم ان  الاضيع عمل عامل منکم من ذکر او انث  .ن

بېشهکه زه چهې يهم نهه ضهايع       متهه رب د دوى يعنې : )) پ  قبهولې کړلهې دوى   
 له تاسې نه نارينه وي که ښځينه . ((   يکوم عمل د هې  عمل کوونک

ښځې ته په اخهرت کهې  ههم پهه ښهه کهار ثهواب او بدلهه ورکهول کېهږي م او پهه            
 .دنيا کې هم 

   (۳۳)من فلنحيينه حياة طيبه ن ؤاو انث  و هوم    من عمل لالحاً من ذکر
ک عمل له نارينه څخه يا له ښهځينه څخهه حهال دا    ېچا چې وکړ نيعنې : )) هر 

ه ورکههړو هرومههرو هغههه تههه ژونههد    بههچههې دى مههومن وي نههو خامخهها ژونههدون    
 پاکيزه .((  

  (۳۴)مما اکتسبن ن ن يب   للرجال ن يب ممااکتسبوا وللنساء
يعنې : )) شته نارينهه ولهره برخهه پهه سهبب د هغهه عمهل چهې کهړى وي دوى او          

 ه  برخه په سبب د هغه عمل چې کړى وي دوى . ((شته ښځو لر

                                                 
 . 2(الملک : ۳1)

 . 19٥(ال عمران : ۳2)

 . 9٧(النحل :۳۳)

 . ٣2(النساء : ۳۴)
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دل  چهې  ېه ښځه نيمه انساني ټولنهه ده م نهو لهه اسهالم څخهه داهيلهه نهه شهي ک        
کاره م عاطله او باطله اعهالن کهړي او داسهې  يهو     ېنيمه ټولنه هوډه م شله م ب

تهرې   حديث او آيت هم نه موندل کېږي چې له کوره بهر دښهځو د کهار حرمهت   
 استنباط شي .

نههو ويلهه  شههوو چههې پههه عمههومي ډول ښههځو تههه کههار روا دى م ان پههه ځينههو         
وختونو کې ورته مستحب او فر  هم دى لکه کونډه يا طالقهه شهوې ښهځه    
چې د کار انرژي هم لري م اوالد هم ولهري او دهټهې بلهه مرجهع ههم ونهه لهري م        
 اوکار ته هم محتاجه وي يا ورته واړه  ورونهه او خوينهدې پهاتې وي م يها يهې     
پالر سپين  يرى وي يا يې مېړه بې وسه وي م نو  په دې ټولو لورتونو کې 
پههه ښههځه الزم دي چههې د کههورنۍ د بههار د اوچتولههو لپههاره کههار وکههړي م لکههه د 
حارت ابهوبکر لهديق ر  م لهور م حاهرت اسهماء بهه چهې لهه خپهل خاونهد           
ر سره هر ډول مرسته کولهه م اس بهه يهې ورتهه  سهاته م پهه سهر بهه يهې ورتهه بها           

 وړه .
ځينې وختونه ټولنه د ښځو کار ته جدي اړه شي بياهم  په ښځه الزم دي چهې  
ټهههولنې تهههه د مرسهههتې الس ورکهههړي مهههثالً : دښهههځينه ناروغهههانو تهههداوي م د   
انجونو لپاره ښوونه او روزنه  او داسې نور م خوبايهد يهو ځهل بيها ههم وويهل       

دونو روزنهه م  شي چې د ښځې د کار لپاره مهم ځاى دهغې خپل کور م د اوال
دکور حفاظت او دکور چارې دي ښهځه چهې پهه دې دايهره کهې څهومره هټهوره        

ږي په بل يو ډههر کهې ههم دومهره بريهالۍ نهده او همهدا نېکمرغهه ژونهد          ېتمام
يها کهار    مدى مګر که بيا هم ښځه له کهور څخهه بههر لکهه دفتهر کهې ماموريهت       

وانين بشههپړ خانههه کههې کههار کههوي نههو  ورتههه روادي خههو بايههد د اسههالم هغههه قهه   
 وتلو په وخت کې ټاکلي دي . د مراعات کړل  شي چې ښځو ته يې بهر ته
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همدا راز ښځه چې کوم کار کول غواړي نو بايد چهې هغهه کهار پهه خپهل ذات      
وي لکه له ځوان سهړي  ه داسې  چې حرام کار ته الر هوارکې ناروا نه وي او ن

ه توهه يها د داسهې   يا ... پ ېدل د خدمتګارېسره دپردۍ پېغلې يو ځاى اوس
چا سکرتريت چې يواځې توب ورسره راځي يا په فلم م ډرامهو م تيهاترو کهې    

شل يها پهه الوتکهه کهې ميلمهه      ېدل يا په ساقي خانه کې پيالې وېرقا او نڅ
 پاله يا .... بايد په  خبرو او حرکاتو کې اسالمي اداب مراعات کړي .

  (۳۵)غاان من اب ارهن ني  قل للموء منات  
کته سههاتي سههترهې م خپلههې م  ې : )) ووايههه ايمانههدارو ښههځو تههه چههې ښهه   يعنهه

ينهت خپهل مګهر هغهه     ساتنه دې  کوي د شرمګاهو خپلو او نه دې ښهکاروي ز 
خپل په خپلهو    ږي م له دوى څخه  اوښايي چې وادې چوي پړونېښکار چې 
وهي پښې خپلې د  دې لپهاره چهې معلهوم کهړل     وانونو باندې ... او نه دې ېهر

  (( زينت خپل څخه .ش  چې پټوي يې دوى له  شي هغه
کار يې بايد د کورني کار مخهه ونهه نيسهي د ) مېهړه ( کهور      ن  بهر   همدا راز 

 پاتې نه شي . ځکه  چې دا يې اساسي کار دى . او اوالد خدمت ترې
اسالم خو ښځه په سهخت کارنهه مجبهوروي او نهه يهې هغهه لهه کهار څخهه منهع           

ر کههې اعتههدال ) منځههو مانههه الر ( څخههه کههار اخلههي کههړې ده م اسههالم پههه هههر کهها
افهراط او تفهري  دواړه محکومهوي او دښههځې کهار کهول يههې ههم د ښهځې پههه        

که چېرې هغه په خپله خوښه  کار کول غهواړي نهو    پورې اړوند کړل م ېخوښ
 كهور   اسالم يې مانع نه هرځي م او کهه هغهه ونهه غهواړي چهې کهار وکهړي يالهه        

پههه زوره مجبههورول  نههه شههي دا د اسههالم د     څخههه بهههر ووځههي نههو څههوک يههې    

                                                 
 ٣1(النور ۳۵)
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سهتونزو   ې هم هغهو ځاسالم ښمهربانۍ او رحمت لويه نښه ده م ځکه چې که 
ې د ځنارينههه مههخ کههړي دي نههو دابههه د ښهه ې واى کومههو تههه يههې چهه ېکههړ تههه مههخ

 م لحت او خاليتونو ضد کړنه وه .
پهل  قران کريم د داسې ښځو مثال بيان کړى دى چې هغوى به کهار کهاوه او خ  

ژوند به يهې تېهراوه لکهه د شهعيب ع  لورههانې چهې پهالر يهې سهپين  يهرى او           
کمهههزورى و  ورور يهههې نهههه درلهههوده نهههو دوى بهههه  پهههه پهههوره حيههها او بشهههپړې       

م او تهر هغهې بهه يهې لهبر      ايماندارۍ سره بهر ته وتلې او رمې به يهې څرولهې   
 کههاوه چههې نههور شههپانه خپلههې رمههې پههه اوبههو مههړې کههړي او الړ شههي بيابههه دوى 

لههه ښههځو سههره داسههې چلنههد او او ټولنههه هههم بايدخپلههو رمههو تههه اوبههه ورکههولې 
مرسههته وکههړي او داسههې اخههالص ورسههره ښههکاره کههړي لکههه چههې موسهه  ع د   

 شعيب ع له لورهانو سره ښکاره  کړه .
د رسول اهلل ص پهه وخهت کهې ههم داسهې ښهځې ليهدلې شهوې دي چهې هغهوى           

ص  سره يې د هجرت په وخهت   اهللل چې له رسو کار کاوه لکه ) ام معبد ص (
کههې ډېههرې مرسههتې هههم کههړي دي م پههه مدينههه منههوره کههې يههې د نبههوي مسههجد   

سههره لههه دې چههې ښههه ښههکلې ښههځه وه م   )ر (ترڅنههګ سههوداهري کولههه هغههه 
هلته يې خواړه پلورل خو هېچا پرې اعترا  ونکړ او نهه رسهول اهلل ص منهع    

 .(۳۶)کړله 
پههه بېالبېلههو شههرکتونو او  ېځرو اسههالمي هېوادونههو کههې ښهه ېههاوس هههم پههه ډ

ادارو کې کار کوي م دايران پانګه له پطرولو څخه مخکې قهالينې ) غهالۍ (   
 وې چې ښځو به جوړولې او سړيو به پلورلې .

                                                 
 ب  البن عبدالبر .(الطبقات الکبرى البن سعد  اواالستيعا۳۶)
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افغانستان کې ههم پهه کومهو ځهايونو کهې چهې ښهځو غهالۍ جهوړولې د           پهاو 
 هغه ځايونو اقت اد دټول افغانستان په انډول ښه و .

 

 دچا لپاره ؟  والونهېد کور د
ځېنې خلک وايي چې ښځه يا په کور ده يا په هور م ښځه بايهد هېڅکلهه ههم    

لهههورو څښهههځه بايهههد د کهههور پهههه لهههه کهههوره څخهههه ونهههه وځهههي دوى وايهههي چهههې  
والونوکې ژونهد وکهړي م پهه دې پراخهه نهړۍ کهې دښهځې پهه برخهه همهدا د           ېد

محوطهه   والونو محوطه ده اوښځه بايد د کور د څلورو ديوالونو پهه ېڅلور د
 کې ژوند وکړي  .

رې ژورې  ريښهې  ېه ډ  ې دا يوازې تش يو نظر نهه دى بلکه  بايد وويل شي چې 
هم لري او په اکثرو ځايونو او په ځانګړى ډول  په پښتو قبهايلي او اطرافهي   

ر کلک عمل کېږي تر دې چې که ښځه سهخته ناروغهه   ېسيمو کې ورباندې ډ
پهه کلونهو کلونهو ههم لهه کهور         و نه شي يا بله کومه سخته اړتيا پيهدا نشهي نه   

څخه بهر نهړۍ نشهي ليهدل  او دوى داکهار اسهالم تهه منسهوبوي او دليهل ههم          
   (۳۷)((ايت نيسي : )) وقرن ف  بيوتکن .دسوره احزاب  دا  

ه يا په کور ده يها پهه ههور    ځيعنې : )) او قرار ونيسۍ په خپلو کوروکې (( دښ
 م ت ور اسالمي نه دى .

زه کړې ده چې په ټولنيز ژوند کې هډون وکهړي خپلهه ههره    اسالم ښځو ته اجا
شرعي اړتيا په پوره اطمينان او ډاډ سره پوره  کړي م بهر تهه الړې شهي م پهه    

                                                 
 . ٣٣(االحزاب ۳۷)
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خو داهرڅهه داړتيها ترحهده .لهه اړتيها      لمانځه م غم اوښادۍ کې هډون وکړي .
 پرته ښځه پخپل كور كې درنه ښكاري.

 بهههرې دې ډېههرې لههه کههوره حاههرت عمههر ر   بههه هههم دا نههه خوښههوله چههې ښههځ 
ووزي م يوځل دوه ځله يې ام المؤمنين  حارت سوده ر   په غېر مسهتقيم  

م رسهول اهلل  غې ترې رسهول اهلل ص تهه شهکايت وکهړ    خو هډول ټوکلې هم وه م
 نګهوي م يها  تې سه ص ورته ونهه ويهل چهې حاهرت عمهر ر  ښهه کهوي چهې تا        

پهه لهفا    بلكهې   م ځه و  سهې بههر تهه مهه    ايا ت په کور ده يا په هور (( )) ښځه يا
  (۳۸)  قد اذن اهلل لکن ان تخرجن لحوائجکن نټکو کې ورته وايي چې : 

دپهوره کولهو لپهاره م بههر تهه د وتلهو        ويعنې : )) اهلل ج تاسو ته د خپلو اړتيهاو 
اجازه کړې ده (( له دې او داسهې نهورو روايهاتو څخهه ښهکاري چهې کهه فهر          

ام دى بيها ههم غهر  تهرې دا نهه دى      ايهت حکهم عه     کړو د ) وقرن ف  بيهوتکن ( 
او د کهور پهه څلهورو ديوالونهو کهې دې      چې ښځې دې بالکل بهر تهه نهه وځهي    

 وي . ېبند
والونو کې ايسارول غټهه جهزا ده   ېپه کورکې دښځو بند ساتل او په څلورو د

بلکې بهد کهارې او مجرمهې ښهځې تهه       ماو دا جزا پاکې مسلمانې بي بي ته نه
له چې دزنا کهار سهړي او زنها کهارې  ښهځې لپهاره د       په کار ده تاسې وهورئ ک

نه و م او اهلل ج د حکمت له مخې هر کار پهه   يىاحکام نازل شو يجزا وروست
تدريجي ډول منع کاوه م نو د کور په څلو ديوالونو کهې دبنهدولو سهزا يهې د     

 زنا کارې ښځې لپاره ټاکلې وه او دا د زنا کارې ښځې سزا وه م فرمايي :

                                                 
 (متفق عليه . ۳۸)
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مهنکم فهان    اربعهة   ياتين الفاحشة من نساء کم فاستشههدواعليهن   والالتي 
 لهههن حتهه  يتههوفهن المههوت او يجعههل اهلل  تشهههدوا فامسههکوهن فهه  البيههو 

  (۳۹)سبيال ن
  دوى  رشهاهدان وغهواړئ په    نهو   ستاسې هغه ښځې چې زناكوي يعنې : ))  او 

ښهځې  څلور تنه له تاسې نه نو که شاهدي وويله دوى نو بندې کړئ تاسې دا 
يها وهرځهوي اهلل دوى لهره کومهه        شهي  په کور کهې تهر هغهې پهورې چهې مهړې       

 الره .((
نو د کور پهه څلهورو ديوالونهو کهې بنهدول د زناکهارې ښهځې سهزا وه چهې بيها           
وروسته ورته اهلل ج الره پيدا کړله او د زنا دحد احکام راغلل نو کوم منطهق  

د وقهار او درنهاوي خاونهدې    به دا ومني چې اهلل ج بيا دا سزا پاکې م شريفې 
 ښځې ته ورکړي ؟

 
 په اسالم کې د فحاشۍ او بې حيايۍ مخنيوى :

 
ره وه او دا څهه د شهرم   ېه اسالم څخه وړاندې فواحش اوبې حيايي له حهده ډ له 

ده م د هغهوى لبهاس بهه    ېه او عيب خبره نه هيل کېدله د کعبې طواف به لهوڅ ک 
بههههه لههههوڅ و لههههه ډول   و مګههههر سههههينه م تيونههههه م څنګلههههې م پنههههډۍ او مههههال      

بههه بهههر هرځېههدلې نههو اهلل ج دېتههه جاهليههت و وايههه او لههه دې     سههره اوسينګار

                                                 
 1٥(  النساء : ۳۹)
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څخههه يههې منههع وکړلههه ويههې فرمايههل :   وقههرن فهه  بيههوتکن وال تبههرجن تبههرج       
 (۴۰)االول   نالجاهلية 
او د جاهليهت د زمهانې د    ېن په خپلو کورونهو کهې قهرار درنهې کښه     يعنې : )) 

) ځينهې علمهاء دا آيهت د رسهول اهلل ص      ((رېږدئ .ډول سينګار سره هرځېدل پ
پر بيبيانو پورې ځانګړى بولي ( همدا راز بهر بهه پهه نهاز او نخهرو هرځېهدلې      

بلکې د کتونکي پهه   مځمکه نه راو داسې تګ به يې کاوه چې هويا هر قدم پ
زړه  دي نو اهلل ج  د داسې قدم پورته کولو څخه هم منهع وکړلهه م چهې زينهت     

 له تګ څخه خوند واخلي . يشي او يا کتونکيې ښکاره 
 (۴1)نتهن ني  والياربن بارجلهن ليعلم مايخفين من ز

يعنې : )) او خپلې پښې په زوره په ځمکه مهه وهه  ځکهه چهې کهوم زينهت مهو        
 هغه ښکاره نه شي .((    اچول

خههو  اواز او  نرمهې نهازکې پهه    او کهه لهه چها سهره د خبهرو اړتيها پېښههه شهي نهو        
دونکي پههر زړه دا  جههوړ ېههخبههرې مههه کههوئ چههې هههره خبههره د اور داسههې انههداز 

 شي .
او  ېغله  ېغلنهو   فالتخاعن بالقول فيطمع الذي ف  قلبه مر  ن يعنهې : ))  

نرمې نرمې خبرې مه کوئ ځکه چهې تمهه پيهدا نکهړي هغهه څهوک چهې پهه زړه         
 کې يې رن  دى ((  

پههه  م رځهه نههو اهلل ج خپلههو بنههده هههانو تههه امههر کههوي چههې بربنههډ او لههوڅ مههه ه     
 منرمې او پستې خبرې مه کوئ مدلو کې ناز نخرې او کرشمې مه کوئېهرځ

                                                 
 . 2٣(االحزاب :۴۰)

 . ٣1(النور :۴1)
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رنههه کههې پههرې نههه وزي او مهها تاسههو تههه لبههاس ېچههې  کههوم رنځههور پههه غلطههه انګ
 هغه اغوندئ .   درلېږل
  (۴2)ادم قد انزلنا عليکم لباسا يوارى سواتکم و ريشان    يابن

تاسو تهه لبهاس ) اغوسهتن ( چهې       ږلدرلې مو يعنې )) اى د ادم اوالدې يقيناً 
او ستاسههې لپههاره د ا دزينههت اوښههکال  ئپههټ کههړ پههرې  تاسههې خپههل جسههمونه

   ((سبب دى .
پههه نارينههه او ښههځه د عههورت پټههول فههر  شههول او    موينهها لههه مخههې ې نههو د د

 .هېچا ته روا نده چې د کومې پردئ ښځې ښکال او زينت ته وهوري
کهومې پهردئ ښهځې ښهکال تهه د شههوت        رسول اهلل ص  فرمايي : )) چا چې د 

په نظر وکتل نو دقيامت په ور  به يې پهه سهترهو کهې ويلهي ) تهاوده ( شهوي       
   (۴۳)سرب واچول شي .((

وړ چې له هغهې سهره يهې څهه روا اړيکهې      و)) چا چې داسې ښځې ته الس وريا
   (۴۴)يې په الس د اور سکروټه کېښودل شي ((به ور    نه وې نو د قيامت په

ابوهريره روايت کوي چې رسول اهلل ص فرمايي )) سترهې زنها کهوي   حارت 
م السههونه زنهها کههوي او دالسههونو زنهها الس  يکتههل دپههردئ تههه او دسههترهو زنهها 

   (۴۵)او دول دي هغه چاته چې الس ور او دول ورته روا ندي .((
زيانونه له هېچا پټ ندي نهن لهبا خهو پهه اسهالمي ټهاټوبو کهې         او ددې فتنې
ه ردلې ده چهې غيهر اسهالمي هېوادونهه ههم ورسه      ېندازې تهه رسه  فحاشي دې ا

                                                 
 . 2٦(االعراف : ۴2)

 . ٨(تکمله فتح القدير ج : ۴۳)

 . ٨(تکمله فتح القدير ج : ۴۴)

 (بخاري مسلم او ابو داود .۴۵)
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پکههې سههيالي نههه شههي کههوالى دلتههه ښههکاره د زنهها مرکزونههه شههته او دا يههوه         
و سهره  ودلې ده دلته خو پهه حقيقهت کهې ښهځو لهه نارينهه       ېمعمولي خبره هرځ

دوى کهه يهو   مچې د هغوى ژوند يې ورته تبهاه کهړ   داسې دښمني راخېستې ده
دلتهه د  د هغوى په زړونو کې بل اور نور ههم تهازه کېهږي     قدم هم پرمخ ځي نو

پهه سهينما م    ماخبهارونو کهې لهوڅ ت هويرونه    په ښځو او سړيو ازاد م عشق م 
بربنډ فلمونه کتل م الکولي مشروبات څښل م پهه    VCRتلويزيون يا ويديو 

ې او هډاهانې د رنګينو نرمو او نازکو جامو استعمال م پهه بهې   رستيو سند
دل دپهارکوم بيهو او   ېه ګونو د ويښهتانو جهوړول اوبيها لهوڅ سهر هرځ     شمېره رن

غههاړه تفههريح کههول دا هههر څههه پههه دې لېههونۍ مينههه کههې نههور هههم       ردريههابونو پهه
ښههتو کههې د داسههې ېمههخ السههونو م سههترهو م شههونډو او و رپهه .رښههت راولههيېډ

يهې پهه ليهدلو سهم لېهون  شهي او د شههوت         لورىشيانو استعمال چې مقابل 
ور هههم تههازه شههي او د )) هههل مههن مزيههد(( چيغههې ورتههه وهههي  سههور انګههار يههې نهه

  ېښههتانو د جوړښههت کههوم ډول د قيامههت نښههېرسههول اهلل ص چههې دجههامو او و
 نن دوى له هغې څخه هم څو قدمه وړاندې تللي دي .ې وښودل

او دا يهې ههم ويلهي دي چهې د      ى رسول اهلل ص په دغسې ښځو لعنت ويل  د
ي پهر دوى حهرام   ېږه لېهرې واټنونهه تهه رسه    جنت بوى که څه هم دومره او دومر

  يالت المائالت ((مالمريات االعدى : )) لعن اهلل الکاسيات 
هغو ښځو وي چې په اغوسهتلو جهامو کهې ههم     ر يعنې : )) د اهلل ج لعنت دى پ

 (( .لوڅې ښکاري د نورو ميل ځان ته جلبوي او خپله نورته ميالن کوي 
کور ښځې خپل عفهت م ابهرو او حيها    دچې د ده  يخبر و ې د رهر څوک چې پ 

  ديهوث وېله  نه ساتي او بيا يې هم مخهه نهه نيسهي نهو رسهول اهلل ص هغهه تهه        
نههه څههه قههدر او  سههې ښههځې  ادى او پههه دېههوث د جنههت بههوى هههم حههرام دى او د  



 

 
6۸ 

دوى خپل کرامت پخپلهه ترپښهو النهدې  کهړى      .لري او نه څه ارزښت درناوى
والهه ليکهي : ابهابکر االعمهش     يهو مشههور کتهاب د ن هاب پهه ح      ېد فقه .دى

سرونه  او بډوهلې وې را ښځو مټې ې ترڅنګ ويال ې يودرستاق ته تللو نو 
چهها ورځينههې   نههو پههرې هههې  پههروا ونکړلههه  او پههرې ورغهه    يههې لههوڅ وو م ده   

دوى د ههې  احتهرام   داکار وکړ ؟ هغه ځواب ورکړ چې  وپوښتل چې ولې دې
ه ترپښهو النهدې کهړى دى    ځکه چې دوى خپل عهزت پخپله   او درناوي وړندي

(۴۶). 
 

   په اسالم کې د ښځو منزلت 
رو مخونههو کههې مههو د ښههځې د ژونههد حههاالت پههه بېالبېلههو مههذهبونو او    پههه تېهه

  قومونو کې
خهاورو   ترهانې ژوندۍ رولوستل ومو ليدل چې له اسالم څخه وړاندې به لو

خپلهو انسهاني حقوقهو     لهه  د هغوى  وجود م يبت هيل کېده  مالندى کېدلې
دلې م اوسهني  ث نهه ورکهول کېهده م پهه  زنها مجبورېه      ميهرا څخه محرومې وې 

جاهليههت هههم ښههځه د خپلههو غوښههتنو د تسههکين الههه وهرځولههه م هغههه يههې د        
وكارولهه  سټيوري  په نوم په الوتکهو کهې د مسهافرو د زړه د خوښهۍ لپهاره      

د نمههايش او مشهههورتيا لپههاره اسههتعمال   توكيههوهغههه يههې د سههوداهرئ او د ؟
 وى قدر م قيمت او حيثيت يې هې  کړ .کړله د هغ

                                                 
 (البريقه شرح الطريقه .۴۶)
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مګر اسالم ښځې ته له نارينه ځينې ډېر عزت او حقوق ورکړل م کهه د رسهول   
ص  سههيرت وهههورو نههو وبههه وينههو چههې  هغههه د ښههځې دوسههت او پههر هغههوى        

 .و   مهربانه او دهغوى د حقوقو سترساتونک
پهه  اسالم ښځې ته سياسي م اقت ادي او اجتماعي ټول حقهوق ورکهړل هغهه    

خپل مال کې د ت رف پوره واکمنهه ده م اسهالم ښهځې تهه دومهره درنښهت او       
دي  د پرمختللهې ټهولنې پهه ت هور او خيهال کهې بهه ههم         ېعزت ورکړ چې د لو

 ونه هرځي .
 راو دژونهد ټهول ضهروريات لهه واده څخهه دمخهه په       جامه  ماسالم د ښځو نفقه

مېههړه فههر    رخپههل او لههه واده څخههه وروسههته پهه    م ورور يهها بههل نههژدې   پههالر 
 وهرځهههول مېهههړه تهههه يهههې امهههر وکهههړ چهههې لهههه ښهههځې سهههره نېکهههه ههههذاره کهههوه :  

 (۴۷))) وعاشروهن بالمعروف ((
 يعنې : )) او هذران کوئ له ښځو سره په ښه طريقه .(( 

د نر اوښځې تر مهن  د محبهت د الزيهاتوالي پهه غهر  فرمهايي : )) ههن لبهاس         
 (۴۸)لکم و انتم لباس لهن ((
او تاسهههې د هغهههوى لپهههاره    يسهههې لپهههاره اغوسهههتن د  يعنهههې : )) هغهههوى ستا 

 اغوستن ي  . ((  
ر مسهتحق  ېه له رسول اهلل ص څخه پوښتنه وشهوه چهې زمها د نېهک لهحبت ډ     

څههوک دى ؟ ځههواب يههې ورکههړ چههې مههور دې ده م هغههه درې ځلههې همداسههې        

                                                 
 . 19(النساء ۴۷)

 . 1٨٧البقرة : (۴۸)
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وپوښتل هغوى ص به ځواب ورکاوه چې مهور دى ده پهه څلهوم ځهل يهې ورتهه       
 (۴۹)وفرمايل  چې پالر دې دى.

ره مينهه ده  ېه )) پهه دنيها کهې مهې لهه درې شهيانو سهره ډ        :رسول اهلل ص فرمايي 
 سايي : نچې يوه ترې ښځه يادوي (( ...رواه 

فرمايي چا چې دوه جينکۍ وپاللې تر هغې چهې بهالغې شهي نهو دقيامهت پهه       
   .(۵۰)ور  به زه او هغه په دې ډول راځو او دواړه هوټې يې يو ځاى کړلې

 (۵1)و مزه ده او غوره خوند يې نېکه او لالحه ښځه ده(()) دنيا خوند ا
همههدا راز فرمههايي : )) ښههځه د نارينههه سههکه خورهههانې دي م د ښههځو عههزت نههه  
کوي مګر هغه څوک چې خپله عزتمن وي او دهغوى سپکاوى نه کوي مګهر  

 بد اخالقه او تر هرچا وروسته پاتې ((  
چهې : )) لهه ښهځو سهره پهه       رسول اهلل ص  دمرګ په بستره پروت و او ويل يهې 

 (۵2)نيکۍ کولو وليت کوئ  ((
ر اوښهېګيې څخهه کهار    ستاسو هغه دى چې له ښهځو سهره د خيه    فرمايي غوره

الم ښځې ته د مېړه د انتخاب حق ورکړ م د هغې تعليم يهې فهر    سا .واخلي
بهل مطلهق فاهيلت     رم په کار کولو اړوتې نده او دنر او ښځې يو په  وهرځاوه

 وړه .ېه منځه واو واکمني يې ل
څخهه يالهه ښهځو څخهه     لهه نارينهه   ړ وکنېک عمل اهلل ج فرمايي : )) هر چا چې 

پهاکيزه او    من وي نو خامخا ژوند به ورکړو دوى ته ژونهد حال دا چې دى مؤ

                                                 
 (متفق عليه .۴۹)

 (مسلم۵۰)

 (ابن ماجه .۵1)

 (مسلم .۵2)
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و سهره چهې   به ورکړو دوى ته اجر د دوى په ډېرو ښهو هغهو نېکيه    خامخا جزاء
 (۵۳)وو دوى چې کول به يې ((

دېجې  ) ر ( د وفهات کهال عهام الحهزن ) دغهم کهال( وبالهه        رسهول اهلل ص د خه  
حارت عمر ر   ديوې ښځې د نظر په هکله وايي : عمهر ر   خطها شهو او    

دله م دى مبهارک پهه تهوره تيهاره کهې لهه کهور څخهه بهرپهه          ېښځه حهق تهه ورسه   
مدينه منوره کې هرځېده يوې ښځې چې د کهور دروازه يهې ځهان پسهې تړلهې      

رغبهت    کې داسې شهعرونه ويهل چهې د هغهه د مالقهات       وه د خپل مېړه په ياد
يههې پکههې کههاوه حاههرت عمههر د دې کههور دروازه و ټکولههه ترهغههې يههې ورتههه     

عمهههر  ښهههه مطمئنهههه شهههوه چهههې ټکهههوونک  دروازه بېرتهههه نکهههړه م ترڅهههو چهههې 
دى م عمر هم د هغې په پهاک  او عظمهت مطمهئن شهو ورتهه يهې وويهل        (ر  )

عمهر  ړه هغهې ههم ورتهه تکهرار کهړل      چې څه دې لږ مخکهې ويهل : تکهرار يهې که     
پهه   ر   ورځينې وپوښتل چې خاوند دى چېرته دى ؟ هغ  ځواب ورکړ چې

لښکر قومانهدان   دى حارت عمر ر   د دې جهاد ته تلل  ني لښکر کېفال
او   لېههږه تههر څههو د دې ښهځې خاونههد کورتههه راولېههږي هغههه راغهه روتهه سههړى و 

ر   هغهه کورتهه   عمهر  حاهرت  دحارت عمر ر   په خدمت کې حاضر شو 
ر   څخهه وپوښهتل چهې      ې لهور حف هې  له پولېږه بيا حارت عمر ر   له خ

ر   ورتههه  ېلتههون څههومره تحمههل لههري ؟ حاههرت حف ههې   ښههځه  دخاونههد د ب 
ږي نهو  ېه وويل : )) يهوه مياشهت يها دوه يها درې پهه څلورمهه مياشهت لهبر ختم        

 (۵۴)((حارت عمر  ر   همدا نېټه د مجاهدو لښکريانو لپاره وټاکله 

                                                 
 . 9٧(النحل : ۵۳)

 (  مالمح الشورى عدنان النحوي .۵۴)
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او احترام وکهړ م د دې  ښځې څومره درناوى ې د وهورئ حارت عمر ر   د
 تمامه نشي د هغوى لپاره يې نېټه سخته ښځو د مېړه جدايي لپاره چې پر

 و ټاکله . 
کله چې بي بي خديجې ر   رسول اهلل ص ورقهه بهن نوفهل تهه وروسهت نهو د       

ون شهو نهو   هغه زړه له وېرې څخه ډک او اندېښهمن و او کلهه چهې بېرتهه راسهت     
 خوشحاله م مطمئن او ارام و .

 

 په اسالم کې د نارينه او ښځې اړيکې
 

او محبهههت م دوسهههتانې او  سهههالم کهههې د نهههر او ښهههځې اړيکهههې د مينهههې  پهههه ا
ه اړتيها لهري م   ډېهر لميميت اړيکې دي هغوى يو بل ته د ژوند په او دو کې 

 او پهوره او يو له بل څخه ورته بې پروايهي ناممکنهه ده هغهوى يهو دبهل مهتمم       
 دي . کوونکي

کوي م دردونه کموي م يوبل تهه د   و خاوند يو له بل څخه ستړتيا  لرېښځه ا
 . ياطمنان راحت م هوساينې او تسکين المل د

 ېنان او سکون له بي بهي خهديجې او ام سهلم   ئه چې کوم اطمرسول اهلل ص ب 
دى م پههه اسههالم کههې د نههورو   هغههه تههاريخ روښههانه کههړىر   څخههه حالههالوه 

پههه هههډه سههره د ژونههد  دل اوځههاى اوسههې ذهبونو پههرخالف د نههر اوښههځې يههومهه
ول د قهدر او سهتاينې وړ عمهل هيهل کېهږي م پهه هنهدوانو کهې         بېړۍ پر مخ بېه 

ږي م او د هيههل کېهه   هسههره اړيکههې سههاتي هغههه بدبختهه     چههې څههوک لههه ښههځو    
دي م خهو اسهالم هغهوى يهو     او خاللون  دروازې يې پهرمخ تړلهې    برياليتوب
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م څرنګه چې انسان جامې ته اړتيا لري همهدا راز خپهل جهن     دبل جامه هيي 
اهلل ج فرمههايي :   هههن لبههاس لکههم و انههتم   .رېههتههه هههم اړه لههري م بلکههې لههه دې ډ 

 (۵۵)لباس لهن ن
يعنهههې : )) هغهههوى ستاسهههې لپهههاره اغوسهههتن دى او تاسهههې د هغهههوى لپهههاره       

 اغوستن ي  .((
يهو  د بقها لپهاره پهه     اسالم نه يوازې هغوى ته اجازه کهړې ده چهې د خپهل مثهل    

وکاا کې سره يوځاى شي م بلکې په دې يهې  امهر ورتهه کهړى دى م     شرعي چ
کهههه م نفهههرت م زړه بهههداوى او نهههاخوالې او کلهههه کهههه احيانهههاً د دوى تهههرمن  کر

يوبل څخه جدا کېدل  هم شهي م ځکهه چهې د دوى تهرمن      له راپيدا شي م نو 
دل حمهت راپيداکېه  د يوځايوالي څخه غر  د مينې م محبت م دوستۍ او ر

دي م او اهلل ج  دابې سارې مينه او محبت او دوستانه دخپل وجود يوه نښهه  
 هرځوي :

  ومن اياته ان خلق لکم مهن انفسهکم ازواجها لتسهکنوا اليهها و جعهل بيهنکم        
 (۵۶)مودة ورحمة ن

يعنې : )) د هغه لهه نښهو څخهه دا ده چهې ستاسهو لپهاره يهې خپلهه تاسهو څخهه           
ره د دې چې تاسې له هغو ځينهې سهکون واخله  او هغهه     جوړې پيدا کړې لپا

 دى .((   ستاسو تر من  دوستي او رحمت ايښ
 (۵۷)  يا ايهاالناس انا خلقنا کم من ذکرو انث  ن

 تاسې له يو سړي او ښځې څخه وزېږول  .((   مو يعنې : )) اى خلقو 
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ه دالى نه شي م همدا ښځه ده چې کله د ښځې او نر اړيکې هېڅکله هم غوڅې
خلکهو   م کله به خاله وي او کله ترور او کله .... اسالمربه مور وي او کله خو 

ر اهلل ج  لهه مهورم پهال    .کولهو حکهم کهړى دى    ته څو ځله له مور سهره پهه نېکهۍ   
يا يهې مهور ځهانګړې کهړه م بيها يهې د تاکيهد        دواړو سره په نيکۍ امر وکړ م ب

 .(۵۸)لپاره په دريم ځل ياده کړله
ړه مهه  ېه څخهه پهه بېلتهون کهې ب    دواړو ته وايي چې لهه يوبهل    ې اهلل ج  نر اوښځ

روئ :   والتنسههوا الفاههل م د خپههل ژونههد خههو ې ورځههې شههپې مههه هېهه   کههوئ 
  (۵۹)بينکم ن

 روئ . ((و منځونو کې فياضي او احسان مه هېيعنې : )) په خپل
ههذاره   م نهو ښهه   يږېتاسهې سهره اوسه    مېرمنهې مهو   نارينه ته ښوونه کوي چهې 

 :  ورسره کوئ م
 (۶۰)  وعاشروهن  بالمعروف ن

 يعنې : )) او هذران کوئ له ښځو سره په ښه طريقه . (( 
نهههر اوښهههځې دواړه د ټهههولنې د ترکيهههب دوه عنالهههره دي او کلهههه کهههه د دې        
عنالرو څخه يو کمېږي م نو ټولنه او ژوندون له منځهه ځهي او اسهالم دواړه    

ي دي او ههرې ډلهې تهه    له کرکې م نفرت م رخې يا حسد او کينې څخه منع کړ
يې بېل بېل حقوق ورکړي او ټاکلي دي م نو دې ته اړتيا نشته چې ښځې پهه  

پهههارکونو کهههې غونهههډې او مظهههاهرې وکهههړي او ځهههان تهههه حقهههوق   اوبهههازارونو 
 وغواړي م ځکه د هغوى حقوق څرهند او معلوم دي .
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حدود هم ترپښو  يدا چې د وخت حکمرانان له دوى سره ظلم کوي او اسالم
 ې کوي م نو دا هناه د چا ده ؟الند

 د ښځې د پيدايښت موخه :
رنه کې دي م چې له ژوند څخهه غهر  دنهر م ارام او    ځينې پرهنې په دې انګې

هوسا ژوند دى م ښځه د نر دخدمت لپاره پيدا شوې ده م هغه بايد د نر تهابع  
ر دې کار وکړي م د نارينه غوښهتنې دې رفهع کهړي م    وينځې په څې و اوسي د

ږوي م کور دې سنبال کړي م هغهوى پهه عملهي ژونهد کهې برخهه       ېد دې  وزاوال
اخېستالى نه شي م تر دې چهې لهه ځينهو سهره خهو ال دا سهوچ و چهې ښهځه لهه          
سره انسان نه دى او ځينې په دې شک او تردد کهې وو چهې آيها ښهځه انسهان      

 دى او که نه ؟
په څه مهامور   دا باطلې نظريې اسالم په کلکه غندلي دي م اسالم چې نارينه

کړى دى م ښځې يهې  ههم مهامورې کهړي دي م او لهه څهه څخهه يهې چهې نارينهه           
 منع کړى دى م ښځې يې هم منع کړي دي .

 الهي احکام دواړو ته شامل دي .
منههة اذاقاهه  اهلل ورسههوله امههرا ان  ؤاهلل ج فرمههايي :   ومهها کههان لمههؤمن والم 

 (۶1)يکون لهم الخيرة من امرهم ن
سهړي او يمهان دارې ښهځې تهه ههر کلهه        دى اليهق چها ايمهان دار   )) او نه يعنې : 

چې مقرر کړي اهلل ج او دهغهه رسهول ص څهه کهار چهې دوى لهره وي اختيهار د        
 خپل کار .((
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پههه ثههواب او هنههاه کههې برابههر دي پههه انسههاني کرامههت کههې مسههاوي دي اهلل ج      
 (۶2)فرمايي :   ولقد کرمنا بن  آدم .ن

 عزت ورکړ د آدم اوالدې ته . ((  و ميعنې : )) او په تحقيق سره 
نو د ادم په اوالده کې نارينهه اوښهځې دواړه شهامل دي م دلتهه د غهوره والهي       

تقهوا ده :   ان اکهرمکم     ې اله  نهه بلکه   و معيهار نهر واله  او ښهځه     او فايلت 
 (۶۳)عنداهلل اتقاکم ن

پرهېزهههار د اهلل ج پههه نههزد  زيههات   بېشههک عههزتمن پههه تاسههو کههې     )) يعنههې : 
ږي پهه دې  ېتاسو دى . (( دلته هر چها تهه خپهل ن هيب او برخهه پهوره ور رسه       س

خاطر د هغې لهه اجهر څخهه څهه نهه کمېهږي چهې هغهه ښهځه ده م او نهه د نارينهه            
  للرجهال ن هيب ممها اکتسهبوا     توب په سبب ډېرښت مهومي اهلل ج فرمهايي :   

 (۶۴)وللنساء ن يب مما اکتسبن ن
خپلې هټې څخه او د ښځو لپهاره ح هه ده   يعنې : )) د سړيو لپاره ح ه ده له 

 ږي .ېله خپلې هټې څخه (( نوهر چاته د خپلې کړنې بدله پخپله ورکول ک
ا انثهه  و هههو مههومن فلنحيينههه حيههاة طيبههة و   او  مههن عمههل لههالحاً مههن ذکههر   

  (۶۵)لنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا يعملون ن
څخهه حهال دا چهې دا     ينه ياله ښهځې ک عمل له ناريعنې : )) هر چا چې وکړ نې

ښهو هغهه    روبه ورکړو  هرومرو اجر د دوى په ډېمن وي نو خامخا ژوندون مؤ
   ((و سره چې وو دوى چې کول به يې .نېکي
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منهات والقنتهين  و القانتهات     ؤمنين والم ؤولمسلمات و الم   ان المسلمين 
ت والخشهعين والخاشهعات   وال دقين و ال ادقات وال هابرين وال هابرا  

دقين والمت هههههدقات وال هههههائمين وال هههههائمات والحهههههافظين  و المت ههههه
لههذکرات اعههداهلل لهههم مغفههرة و اجههراً    اکرين اهلل کثيههراً واوالحافظههات والههذ 

 (۶۶)نعظيما . 
يمانهدار سهړي او   ايعنې : )) بېشکه مسلمانان سهړي او مسهلمانانې ښهځې او   

هههي کههوونکې ښههځې ه هههي کههوونکي سههړي او بنههده ايمانههدارې ښههځې او بنههد
 ښههځې لههبر کههوونکي سههړي او لههبر کههوونکې   سههړي او رښههتوني  رښههتوني 
ښځې روژه دار سهړي او   خېرات کوونکي سړي او خيرات کوونکېښځې او 

ښههځې او  ظههت کههوونکي سههړي او حفاظههت کههوونکې    روژه دارې ښههځې حفا
ښههځې تيههار کههړي دي اهلل ج  د سههړي اهلل ج لههره ډېههر او يههادوونکې  يههادوونکي

 ((  ثواب.  لوى دوى لپاره معافي او
  فاسههتجاب لهههم ربهههم انهه  ال اضههيع عمههل عامههل مههنکم مههن ذکههر او انثهه         

 (۶۷)بعاکم من بعا ن
يعنې : )) بيا قبوله کړله د دوى دعا د دوى رب چې زه نه ضايع کوم محنهت د  

و ستاسهو څخهه سهړي وي او کهه ښهځې تاسهو پخپلهو کهې يهو          يمحنت کوونک
 ي  .((  

نههورو ايتونههو څخههه پههه ډاهههه   روېههنههو ددې  يههاد شههويو آيتونههو او لههه داسههې ډ  
چې عمل له نر او ښځې دواړو څخه مطلهوب دى م او دواړه پوښهتل    ښکاري

                                                 
 . ٣٥(االحزاب : ۶۶)

 . 19٥(ال عمران :۶۷)



 

 
۷۸ 

 رښهځه لهري هغهومره حقهوق ښهځه ههم په        رکېږي م څومره حقهوق چهې نارينهه په    
  (۶۸)نارينه لري :   ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ن

 حق دى .((  هغوى  رڅنګه چې د سړيو پ ې : )) اوښځې لره هم حق دى لکه يعن
ږي چههې د ېدلتههه لههومړى اهلل ج د ښههځو حقههوق پههه سههړيو يههاد کههړي نههو معلههوم  

 او بايد ژر ادا شي . دي ښځو حقوق د نر تر حقوقو مهم
درنهه سهترهه ههوري د     او ومو ليهدل چهې اسهالم ښهځو او نارينهه و تهه پهه يهوه        

 جن  په خاطر يوه ډله له بلې ډلې فايلت او لوړتيا نلري د لوړتيها او غهوره  
چې ښځې هم بايهد پهه عملهي ژونهد      لليدووالي معيار تقوا ده همدا راز ومو

نهورو   رکې برخه واخلي دا هم لهه هغهو دوه ډلهو څخهه يهوه ډلهه ده چهې اهلل ج په        
مخلوقاتو عزتمند او اشرف هرځول  دى م نو اوس د کوم سليم عقل خاونهد  

ه و د ژونهد  دا ويالى شي چې ښځه دنر د خدمت لپاره پيدا ده اوبايد د نارين
 په څېر كار واخستل شي .د هوساينې او ارامتيا لپاره ورڅخه د وينځې 

ه دې سههوه او غلطهه   ځينهې علمهاء ههم په     مو د تعجب وړ خبره خو داده چې ز
وتي دي او لهوى دليهل چهې دوى پهرې اسهتناد کهوي م هغهه د        رنه کې پرېه ېانګ

ولزوجهک فهال    ) طه ( سورت دا ايت دى چې :   فقلنا يا ادم ان ههذا عهدولک  
 (۶۹)يخرجنکما من الجنة فتشق  ن

دښهمن  و ويهل اى ادمهه  دا سهتا او سهتا د بهي بهي ) ښهځې (         مهو  يعنې : )) بيا 
 پ  ونه باسي تاسو لره له جنت څخه بيا به په تکليف کې پرېوځې ((  دى 

نو دوى وايي چې د عملي ژوند داېهره م نيهک مرغهي او بهدمرغي تکليفونهه      
ه په تکليف کهې اچهول شهوې ده او نهه     نه ښځ منر حق دى و خوندونه هر څه دا
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راوځههي د کهور پههه   نهه د راوتلههو هيلهه شههوې ده او نهه دې   ورڅخهه عملهي ژونههد   
ج ادم ع تهه وويهل )) چهې بيها     ږي ځکهه چهې اهلل   ېدېوالونو کې دى ايساره اوس

لهه  دى م او کهه   ې (( دلته  مفرد ضمير استعمال شوىبه په تکليف کې پرېوځ
ه )) فتشهقيا((  به د واى نهو اهلل ج  ژونهد پهه ډههر کهې د ههډون اميه      څخهه د   ښځې

 ويلي و .
د دوى په ځواب کې بايد عر  وکړم چې د ادم ع او حوا کيسه خو پهه قهران   

برخهې  ده بل ځاى کې يې وهورئ د همدى ايهت ښهکته    ېکې څو ځله ياده شو
ه به  رنه به پخپله رفع شي او په خپلې اشتباهوهورئ نو ستاسو دا غلطه انګې

  وقلنها يها ادم اسهکن انهت و زوجهک الجنهة وکهال        پوه ش  م اهلل ج فرمهايي :  
مهههن الظلمهههين منهههها رغهههدا حيهههث شهههئتما وال تقربههها ههههذه الشهههجرة فتکونههها  

  (۷۰)عنها فاخرجهما مما کانا فيه نفازلهماالشيطن 
اى ادمه و اوسه ته او ستا ښځه پهه جنهت کهې او خهورئ      مو يعنې : )) و وېل 

چې ستاسې خوښ شي م او چېرته چې مو خهوښ شهي او نهژدې     په کې هر څه
ويول دوى ښههکېههږئ مههه دې ونههې تههه بيابههه تاسههې شهه  لههه ظالمههانو څخههه نههو و 

خکل دوى له عهزت او راحهت څخهه چهې پهه       يېشيطان له هغه ځاى څخه او و
 هغه کې دوى وو . (( 

کهې  نو دې ايتونو کې خطاب ادم ع او حوا  دواړوته دى م دواړو ته پهه جنهت   
هغههه د مېههوو خههوراک او پههه جنههت کههې د   دلو امههر و شههو دواړو تههه د  ېد اوسهه

ونې ته له نژدې کېهدلو څخهه منهع شهول او      هرځېدو اجازه وشوه او دواړه دې
دواړو ته وويل  شول چې که دا کار مو وکړ نو له ظالمانو څخه به ي  م دلتهه  
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او نهه پهه    کهې تنهها ادم ع تهه خطهاب شهوى      خو پر يوځاى کې هم نه پهر راحهت   
زحمت کې بلکه پر ټولو ځهايو کهې دواړو تهه خطهاب شهوى م همهدا ق هه بهل         

  يا ادم اسکن انت و زوجک الجنة فکال من حيهث شهئتما وال   ځاى بيانوي : 
تقربها ههذه الشهجرة فتکونها مهن الظلمهين م فوسهوس لهمها الشهيطان ليبهدى           

شهجرة اال  لهما ماورى عنهما من سواتهما وقال ما نهکما ربکما عهن ههذه ال  
ان تکون ملکين او تکونا من الخالدين وقاسمهما ان  لکما من النالحين 

دلهما بغههرور فلمهها ذاقهها الشههجرة بههدت لهمهها سههواتهما و طفقهها يخ ههفان     فهه
عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشهجرة و اقهل   

و ان لهم تغفرلنها    لمنها انفسهنا  ظلکما ان الشيطان لکما عدوا مبين قهاال ربنها   
  (۷1)نا لنکونن من الخاسرين نموترح

    اوڅښهه ئپههه جنههت كههې اوخههور اى ادمههه اوسههه تههه اومېههرمن سههتا  يعنههې : )) 
ونهې   هره ځاى چې خوښ مو شي او مه نژدې کېږئ تاسهې دواړه دې دواړه له 

تههه م نههو شهه  بههه تاسههې دواړه لههه ظالمههانو څخههه م نههو  وسوسههه واچولههه دوى    
و تهه هغهه چهې    ښهکاره کهړي م دوى دواړ   چهې  ې م لپهاره د د دواړو ته شهيطان  

دواړو ځينې له غليظه و عورتونو د دوى  څخهه او   پټ کړاى شوي دي له دې
لپهاره چهې نشه      ېمنع کړي تاسې له دى ونې ځينې مګر د د ي ويل يې م نه 

 مو څخهه يدونکې نه ش  تاسې دواړه له تل پاتې کېتاسې دواړه پرښتې يا چ
لهه تهل خامخها لهه     تهه  کړ دوى ته چې بېشهکه زه تاسهې دواړه   سخت قسم يې و

و څخه يم م پ  راښکته يهې کهړل دوى دواړه  پهه فرېهب نهو      يکنن يحت کوو
دواړو تهه غليظهه    ېدوى دواړو له ونې څخه م ښکاره شهو د  کله چې و څکله 
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دواړه  چې  سره نښلول به يې  پهر عورتونهو   عورتونه د دوى او ولګېدل دوى 
اړو تهه رب د دوى چهې   له پهااو د جنهت څخهه او غهږ وکهړ دوى دو     خپلو باندې 
لههي مها تاسههې تههه چههې  ونهې څخههه او وي ې منهع کههړي تاسههې لههه د  ئايها مهها  نههه و 

دواړو اى ربههه   دواړو دښههمن دى ښههکاره او و ويههل دوى   شههيطان ستاسههې د 
رحههم  مههو او پههه  تههه بخښههنه ونکههړې مههو او کههه تههه  ځههانونو رظلههم وکههړ پهه مهو  

 (( و څخه .يه شوله تاوان کوونکب مو  ونکړې نو خامخا
له دې ايتونو څخه په ډاهه څرهندېږي چې په جنت کې اوسهېدل م د جنهت لهه    
مېهههوو ځينهههې هټهههه اخېسهههتل پهههه جنهههت کهههې ازاد هرځېهههدل د ادم ع او حهههوا      

 اهلل ج دواړو ته په جنت كې داوسېدلو اجازه وكهړه  او شهيطان    و وحق ودواړ
دواړو  راغلههه او دخپلههې خطهها د    رپههړه ( پهه  ويول او الهههي عتههاب ) ښههدواړه و

خهو پرټولهو ځهايو    نو دلته  .بخښنې لپاره دواړو د اهلل ج حاور ته دعا وکړله
يهههو ځهههاى يهههاد شهههوي دي م نهههه ادم د ژونهههد  پهههه ډههههر کهههې  د کههې ادم او حهههوا  

سهتلو  د حهوا پهه وې  تکليفونو لپاره ځانګړى شوى دى او له دى لحنې څخهه  
وړانهدې يهاد کهړل     مهو  ټهول ايتونهه چهې     ې بلکه  باندې ههم کهوم دليهل نشهته م    

الل کههوي اسههتداوپههه کههوم ايههت بانههدې چههې دوى    ي د مههدعا ثبههوت د  مههو ز
ههم پهه تکليهف کهې      مفسرين وايي : مراد له دې څخه دادى چې ښځه خهو دې 

 :  (۷1)تادىردرسره هډه ده مګر زيات بوج پ
ذمهه دي د   رلې اړتيهاوې د سهړي په   امام قرطبي وايي چې : د ښځې د ژوند ټو

ي يههواځې مشههقت دى دا ذمههه وارپههه حالههلولو کههې چههې کههوم تکليههف او دې 
دسړي ده م نوځکه اهلل ج فتشق  وويهل چهې څهه محنهت م تکليهف او مشهقت       
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کول دي هغه به په حارت ادم ع  وي ځکه چې د حارت حهوا ع د ژوندانهه د   
  .(۷2)ضرورتونو ذمه وار هم دى ده 

له خپهل اجتمهاعي ) ټهولنيز(     چې ښځه دې هم هې  معقول دليل نشتهنو دلته 
د ژوند ډهر تهه لهه را وتلهو     ېدري  څخه يوه لوېشت هم وروسته کړي  او يا د

ان ههافان هغههه لههه انسههانيت څخههه   ېځينههې بهه ېڅخههه بنههده کههړاى شههي او يهها د 
 حيوانيت ته کش کړي !!

ځينههې خلههک اوس هههم وايههي چههې دا پههه حقيقههت کههې ښههځه ) حههوا( وه چههې د     
م دوى دعوه کوي چې همدې حهوا م ادم  غۍ بنسټ يې کېښود انساني بد مر

خهه  ته و هڅاوه چې په جنت کې د غنم دانه وخوري او د اهلل ج له امهر څ  ع دې
پهه لمسهونه او هڅونهه  د غهنم دانهه وخهوړه       سرغړونه وکړي او ادم ع د همدې 

جنت څخهه را ووېسهت   نافرمانۍ خفه شو او هغه يې له  اهلل ج د ادم ع په دېم
ل کېهږي او کهه داسهې    رځې څخه د انساني بدمرغۍ تاريخ پيله همدې وچې 

ه بهه دنيهوي سهتونزې    او نه نه و شوى نو نه ادم ع له جنت څخه راوېستل کېده 
 او بدمرغۍ واى .

د دوى په ځواب کې بايد وويل شي چې لومړى خو د ادم ع او حوا په کيسهه  
او دا ت هور د   کې دا پورتن  ت ور له منحرف يهوديت څخه سهرچينه اخلهي  

دى او هرڅهوک چهې دات هور     يت د ) عههد قهديم( لهحيفو رانقهل کهړى      يهود
بدرهه کوي په حقيقت کې د يهوديت د مطالعې تر اغېزې الندې راغل  دى 

 يې په کلکه ردوي .چې اسالم 
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پههه قههران م حههديث او نههورو اسههالمي ن ولههو کههې داسههې کههوم دليههل نشههو       
تاکيهد   ېپهه کلکهه پهه د   حته  اسهالم   موندل  چې پورتن  دعوه تائيد کړي م 

د فرمهان  مسهئوول پهه خپلهه ادم ع  دى او همهده د خهداى ج      کوي چې لومړن  
خالف د غنم دانه وخوړه ) ولقد عههدنا اله  ادم مهن قبهل فنسه  ولهم نجهد لهه         

 (۷2).عزما(
ه پخهوا لدېنهه   حکهم کهړى و ادم ع ته    مهو  يعنې : )) او خامخها پهه تحقيهق سهره     

 مونده ده ته استقامت ) لبر له نه کولو( څخه .((نه مور يې کړ او وپ  هې
 

 څو شبهې او ځوابونه يې
 

ځينههې خلههک چههې لههه اسههالم سههره حساسههيت لههري او لههه اسههالمي روح سههره       
فکر کهوي چهې   اشنايي نه لري او نه يې هم له دين څخه څه لوستي دي داسې 

بايهد  اسالم نارينه د ښځې پر سرمطلق حاکم هرځول  دى او ښځه پر هر حال 
د  د هغه اوامر ومني که څه هم هغه پهه ناحقهه وي او ښهځه بايهد لهه هغهه سهره        

ههرى غله  فهمه  او     انشهاء اهلل د دوى   بهه  مهو  وينځهې پهه څېهر ژونهد وکهړي      
 اشتباه ته مدلل ځواب و وايو .

 

   شبهه په قيموميت )واکمنۍ ( دسړي کې  :الف 
 د دوى يوغټ دليل دا ايت دى .
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لرجههال قوامههون علهه  النسههاء بمهها فاههل اهلل بعاهههم علهه    اهلل ج فرمههايي :   ا
بعهها و بمهها انفقههوا مههن امههوالهم م فال ههالحت قانتههات حافظههات بمهها حفههو  

 (۷۳)اهلل ن
جههې چهې فاهيلت ورکهړى     و ېښځو بانهدې پهه د   پريعنې : )) سړي مقرر دي 

چهې خهرڅ  کهوي خپهل مالونهه      پهه سهبب د دې   ځينو نورو رپج ځينو ته دى اهلل 
شهاه د   ېدي پسه  ېسهاتونک  متابعهدارې دي  مې چې نېکهې دي بيا کومې ښځ

ايت مطلب او معن  دا نده چې خاوند يها   ې اهلل ج په حفاظت سره . (( خو د د
مطلههق ديکتههاتور وي هههر څههه چههې وايههي بايههد ومنههل شههي او هههې    ې دنارينههه 

دليل دى چې هر نر په ههرې ښهځې فاهيلت او     ې خبره يې رد نه شي او نه د د
 .بهتري لري 

نهه چهې ههر     سهې ادنرفايلت او غوره وال  په څو شرطونو پورې اړوند دى د
م هغهه شهرطونه اهلل ج خپلهه    په ښځې غهوره هيهي    خوښ وي او ځان دې دې نر

 ايت کې بيان کړي دي هغه دا چې . په همدې 
م د ژونههد ځههان منههي   لونههه لګههوي م سههتړتيا او سههتوماني پههر  نارينههه خپههل ما 

پهه همهت  کهې    کله نارينه لهه ځهان څخهه     كهوي خورتکليف او ترخې په ځان تې
ښځه  او ښهځه لهه ځهان څخهه نارينهه جهوړ کهړي نهو بيها دا ايهت  د داسهې چها د             

لالحې م قانتې ) تابعدارې ( د پټو رازونهو  ر وخت ېقيموميت دليل نه دى ډ
ښهځې لهه ډېهرو سهړيو ځينهې غهوره دي م کلهه چهې سهړى لهحرايي             ېساتونک

وي د ښهځې ههې  پهروا ونهه لهري د هغهې نفقهه نهه          شي او له کور څخه  خبهر نهه  
ورکوي په کارونو کې تنبل وي م اويا ښځه د فسهاد او فتنهې خواتهه کشهوي     
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ښځو د فايلت او بهتهرئ دعهوه کهوي ؟ د غهوره والهي او       رهم پ ېنو آيا دا د
م بهترئ شرط خو دادى چې  نارينه  تکليف ارام او مطمهئن ژونهد  تېهر کهړي     

او سهليم عقهل او طبيعهت ههم      نهه وي ؟   سهړى ولهې    نکد کورپهالو  ېنو بيا د
عنه   دې مدکهور مشهر نارينهه وي م او د    ې دامني چې په دغسې حالهت کهې د  

مسهتبد م ظهالم او   ې بالکل حيثيهت ونهه لهري م نارينهه د     ې دا نده چې ښځه د
 ديکتاتور وي او نه خو دا د اسالم له عام مفهوم سره سمون خهوري م اسهالم  

ږي نهو پهه   دى حته  کلهه کهه ماشهوم لهه تهي څخهه بېلېه        کهړى  وره امر خو په مش
لهه   ېهم مشهوره وشهي م د مهور او پهالر پهه مشهوره د      ې دومره وړه خبره کې د

تي څخه جدا شي م نو نارينه بايد له ښځو سره  مشوره وکړي او بل ښځه که 
ږي او غيهر مسهئووله ده او نارينهه مسهئوول دى دا     ېه کار ونکړي نو بخښهل ک 

ر وخهت د  ي وزير فايلت په وزير داخلهه او ډېه  لکه د لومړ تفايل داسې دى
کورنيو چارو وزارت په خپلو اړوندو چارو کې له لوى وزيهر څخهه ډېهر واک    

 م اختيار او تجربه لري .
علماء وايي چې په کور کې د نارينه واکمني داسې ده لکه چې يهوه بېهړۍ يها    

يهها د مههوټر د   ډېههر وي او دبېههړۍ  وي او پههه هغههې کههې چلههوونکي   مههوټر روان
نهو نارينهه   .يهې   چلولو لپاره يوتن پکار وي او هغه بېړۍ ته کښېني او چلوي

معنهه  نههه ورکههوي چههې   ې د ددى او پههه هههې  ترتيههب   هههم د بېههړۍ چلههوونک   
د هغهههه وينځهههه او   طلهههق واکمهههن  يههها بهههادار وي او ښهههځه دې    مخاونهههد  دې 

 خدمتګاره وي .
 

  شبهه د ښځو په شهادت کې  :ب 
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ويلهي دي   ېاسې فکر کوي چې رسول اهلل ص ښځو ته کهم عقله  ځينې خلک د

دا خبهره پهه دې مفههوم  سهره     سهتلې دي مګهر   او هغه يې  له انسانيت څخهه وې 
ح نههه ده چههې رسههول اهلل ص بههه لههه ښههځو سههره پههه مهمههو چههارو کههې  هههې  لههحې

مشههورې کههولې د هغههوى د ښههو نظريههاتو او کتنههو څخههه بههه مسههتفيد کېههده م    
ل کهې څهومره   له رسول اهلل ص سره د وحې په پيه   وهورئ بي بي خدېجې ر

لويې مرستې کړي دي م هغه ص يې ورقه بن نوفل ته ور وست م هغهه ص تهه   
 يې داسې تسلي ورکړله چې کامالً مطمئن شو .

د حديبيې په  لهلحه کهې کهې د ام سهلم  ر  کړنهه وههورئ م نهو رسهول اهلل         
څخهه غله  فهمهي     دا له حهديث وېلي م   م عقلې هېڅکله نه ديص ښځو ته ک

حههديث کههې رسههول  اهلل ص د عقههل او ديههن کمښههت داسههې روښههانه   ده پههه دې
)نق هان(  د عقهل او ديهن کمښهت     مهو  وويل چهې ز  مو ) توضيح ( کوي : ) او 

ايها د ښهځې ههواهي د     چهې   څه ش  دى يا رسهول اهلل ص ؟ هغهه ص وفرمايهل   
يهې د عقهل   هغهه ص وويهل همهدا     وويهل ههو !    مهو  نارينه پهه نيمهايي نهه ده ؟    

کمښت دى بيا يهې وفرمايهل ايها داسهې نهه ده چهې کلهه ښهځه حاياهه شهي نهه            
وويل هو م هغه ص وفرمايل همهدا يهې د    مو لمون  کوي اونه روژه نيسي ؟ 

 (۷۴)(دين کمښت دى
نو د ښځې د عقل کمښت په دې حديث کې په يو څه پورې منح ر شو هغهه  

اهلل ص يههواځې پههه   رسههولمنيمههه ده ۍدا چههې د ښههځو هههواهي د نههر د هههواه    

                                                 
دکتور عبدالحميد اسماعيل نقل له ارشاد الساري شرح لحيح  \(الشورى واثر ها ف  الديمقر اطيه ۷۴)

 بخاري څخه . 
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همدې پورې خاص کړ او کوم بل المل يهې يهاد نهه کهړ او دا چهې ولهې دښهځو        
 و دهواه  نيمه  ده اهلل ج يې داسې بيانوي :  و هواهي د نارينه

  (۷۵) ان تال احدهما فتذکر احدهما االخرى ن
يعنې : )) لپاره د دې چې که هېريهې کهړي يهو تهن لهه دوى څخهه نهو يهاد بهه يهې           

اهلل ج دهغههوى د حههافظې   لبلههه (( نههو د هههواه  د نههيم والههي المهه     کههړي ورتههه 
کمزورتيا و ښودله چې ژر ژر ورڅخه هېريږي م ځکه چې د چاله يو کهار سهره   

نو همداسهې دا مهالي مسهايل د ښهځو      مخه نه وي  نو هغه ته يې پام کم وي م
کمههې اړيکههې ورسههره لههري م نههو د  ېرېههدي او ډ ېلههه مخههې او توجههه څخههه لېههر

ره ده نههو ځکههه د دوه ښههځو ېههمسههائلو تههه د اهتمههام د نههه کولههو و  ېو دهېههرى ا
اړتيا پيدا شوله او دا د ښځې د کم عقل  اوسپکوال  معنه  نهه      ته دهواه

 ېچارې نه دي او که رښتيا هم کهم عقله   ۍورکوي ځکه چې دا د هغوى ورځن
ت هيل کېدلې نوله  سره به يې هواهي نه قبلېدلهه او نهه بهه د حهديثو پهه روايه      

کههې پههه دوى بههاور کېههده م د حههديثو پههه روايههت کههې ديههوې ښههځې پههه روايههت  
( نهه   له ره ) هېرواېه اعتماد اوباور د څه لپاره ؟ او پهه کهوم ځهاى کهې چهې دا و     

  ۍږي وينهو چهې هغههه چهارې چهې دښههځوورځن    وي د دوى ههواهي ضهرور قبلېهه  
اړيکې ورسره دي او د هغوى لهه دنهدو څخهه شهمېرل کېهږي نهو لکهه چهې ابهن          

   .(۷۶)ېږيوزي وايي :  دهغوى هواهي تنها هم په کې قبلقيم ج
شيخ محمد شلتوت وايي : په هواه  کهې د دوه ښهځو يهو ځهاى کهول د بهاور       

لپاره نه چې هغه کم عقله ده م چې د هغې انسانيت ته پهرې   دي م د دې لپاره 
دا دى ږي مګر اللي المل لکهه چهې شهيخ محمهد عبهده وايهي :       ېلدمه ورس

                                                 
 . 2٨2(البقرة : ۷۵)

 (الطرق الحکومية ف  السياسة الشرعية م ابن قيم جوزي .۷۶)



 

 
۸۸ 

مسائلو تهه ده   رې مالي مسائل ندي او نه يې مخه دېه او چاد هغې دند چې 
رودل کوي م او کورن  چې د هغې ورځن  چارې دي او مخه ېرل او پېاو نه پ

 ږي  . ېيې ورته ده هواهي يې په کې يوازې هم قبل
حهق    معن  دا نه ده چې دښځو په ههواه  ېشېخ محمد شلتوت زياتوي : د د

اخر څه غهواړي   قاضي  حکم نه کوي ځکه چېپرې  ېږي او قاضي دې نه ثابت
 هغه بينه ده .

او عالمه ابن قيم جوزي وايي : هر هغه څه چې حق ښکاروي نهو بينهه ده م لهه    
همدې کبله قاضي په قطعي قرائنو في له کهول  شهي م حته  کلهه چهې پهرې       

 . شي ه شهادت هم في له کول باوري او مطمئن شي نو د کافر پ
 شيخ محمد شلتوت . \دة و شريعة سالم عقياال( 1( )1) 

معنه  دا نهده چهې د نهر حيثيهت م       تور عبدالحميد ان هاري وايهي : د دې   دک
مطلههب دا دى چههې حههق  بلکههې م و رتبههه لههوړه ده او دښههځې ټيټههه  بههرم م شههان ا

ږي م تاسهې  ښهځو عاطفهه ژر غهالبې    رم او په ثابت شهي م او پلټنهه پکهې وشهي     
ده هلتهه د نارينهه   هکلهه ههم دا وېهره    پهه   ووهورئ کوم ځاى کې چې د نارينه و

 ېدله سهره  .ږي لکه دښځې او خاوند ههواهي يهو دبهل لپهاره     هواهي هم نه قبلې
چې خاوند يا مېړه نارينه هم دى همهدا راز د پهالر ههواهي  د زوى لپهاره چهې      

 ږي .ېره ده نه قبلېدلته هم همدا و
چهې پهه    يله عقل ځينې مراد مهاغزه د  شېخ محمد متولي الشعراوي وايي : 

هغې کې د انسان معلومات م خيالونه م يادشهوي شهيان م پهه ذههن کهې منهل       
شهي   ر اوښهځه  دواړه لهري م او سهړى کهول     شوي شهيان ثبهت وي او مهاغزه نه    

چې په چټکتيا سره هغه څه ومومي چې په ذههن کهې يهې ورتهه ځهاى ورکهړى       
دى م اوت رف پکې وکړي اوعقل هم د تجربو او معلوماتو مح ول دى نهو  



 

 
۸۹ 

ده نهو نشهي کهوالى چهې پهه       ېنګه چې ښځه د ټولنې ) سوسهايټي ( څخهه لهر   څ
اسانه ورته يو څه ياد کې ورشي م همدارنګه ښځې هم هر څه ته پوره پهام نهه   

ړي او نهه پکهې فکهر    ېه ږي نهه يهې څ  ېکوي او که بهر يې هم په څه شي نظر ولګ
و ره مهمهه واقعهه وي مګهر دا ورتهه ههې  پهام نهه کهوي م نه         کوي ښايي هغهه ډېه  

  . (۷۷)ځکه د دوه و ښځو يو ځاى والي ته اړتيا پېښه شوله
لهه نارينهه څخهه    مر ژر منهي  : ښځه بهرن  اغېزى ډېدکتور محمد البهي وايي 

ډېره نرمه د عاطفې خاونهده ده ژر ت هديق کهوي م د هغهې د قههر م غ هې او       
خوشههحال  تههرمن  م د نرمهه  م او سههخت   تههرمن  د مههخ اړولههو او شهها اړولههو    

ې تههه ههم هغههه مسههووليتونه ورمههخ  ځره کمهه ده کههه اهلل ج ښهه ېههسههافه ډتهرمن  م 
 .(۷۸)خالف کار و رښېګړې پ د کړي واى نو دابه د ښځې

په هر حال ومو ليدل چې د يو نارينه پرځهاى د دوو ښهځو و درول پهه ههواه      
څههه نههور ې بلکهه م کههې د هغههې د عقههل او پههوهې د نشههتوالي پههه معنهه  نههه دى   

اسههالم کههې ښههځې تههه هېڅکلههه هههم د کههم عقلههې او   پهههالملونههه يههې درلههودل او
 لېونۍ نسبت نه دى شوى .

 

  شبهه په ميراث کې  :ج 
م او ټهاکلې ده برخهه   نيمه ې )) اسالم په ميراث کې ښځې ته د نرچدوى وايي 

دا خههو د دوى پههر وينهها ښههکاره بههې ان ههافي ده م ځکههه چههې نارينههه  کههار هههم        

                                                 
 االسالمية شيخ محمد متولي الشعراوي .(المراة ف  الشريعة ۷۷)

 شيخ محمد متولي الشعراوي . \(المراة ف  الشريعة االسالميه ۷۸)
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ې نارينهه تهه دښهځې نيمهه برخهه      کوالى شي او بهر هم وځي پکار خو دا وو چه 
   (( کې خو د ښځو سپکاوى  او بې احترامي ده .م پدې واى ې ورکول شو

ننهوزي  رلهومړى بايهد دوى دې مههسئلې تهه ژور و     ښاغليو ته وايم چهې   زه دې
پهر    بايهد پدې اړه داسهالم ارشهادات ژور ولهولي او بيها پرېكهړه وكهړي. دوى       

ه اسهالم څخهه مخکهې ټولنهو تهه ههم       له  لهږ  خهو  اسالم تردې  تورلګولو وړاندې
ههم  په اوسنيو ټولنو کې د ښځو حهال  بيا چې هلته د ښځو څه حال و  ي وهور
پههه  مم هيههل کېههدهخېدلې د هغههوى وجههود غههښههښههځې ژونههدئ  هلتههه .يو هههور

ځکهه  . ميهراث خهويې بالکهل نهه ورکهاوه       پيدايښت يې دهر چا  تندى تريو و 
خهه دفهاع نشهوه کهوالى هغهه لهه       چې په عربو کې به چې چا له خپلهې قبيلهې څ  

يهوديهت کهې    پهه  حهق و م وميراث يوازې  د نارينهه  و  ممحروم وميراث ځينې 
 .(۷۹)چې نارينه اوالد وي ښځې ته ميراث نشته دى 

مګر اسالم چې د ميراث په هکله کوم قانون ټاکل  هماغه د فطرت او سليم 
د ښهځې او  عقهل تقاضها او غوښهتنه ده ځکهه چهې نارينهه تهه د کهور لګښهت م          

غاړه دي م او په ښځې خو دا تکليفونه يو ههم  تراوالد نفقه او نورې چارې ور
ل چا ده م مهر هم اخلهي او دهغهې جهامې    پرب له نفقه هم پنشته حت  د هغې خ

م پهه دې هکلهه يهو     يبهل چها د   رپه ههم    خرڅ م خوراک او د ضرورت وړشهيان م
رکهوي چهې نارينهه پهه     وعالم وايي : په ميراث کې د برخو ټاکهل دا معنه   نهه    

شهي م بلکهه دا    سهپکه سهترهه کتله    لهري م يها ښهځې تهه پهه      ښځو بهتر واله   
چهې نارينهه و تهه د  ډېهر     ن سره سم ټاکل شوى دى زيز نظام او تواوېش د ټولن

مال اړتيا ده او بايد ډېره برخه ورکړل شي او ښځو ته د کم مال ضهرورت دى  

                                                 
 استاذمحمود العقاد . \(المراة ف  القران ۷۹)
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يههوه بېلګههه هههم را   ک خههو دېشههي م بلههه خبههره داده چههې څههو ورکههړل ېنههو کههم د
 ښځو ته ميراث ورکړل شي ؟   ېوښيي چې په غير اسالمي ټولنو کې د

 

     شبهه په طالق کې :د
 

له هغو شبهو څخه چې ځينهو تهه د اسهالم پهه هکلهه پيهدا شهوې دي يهوه ههم د          
کهې خهو   سهړي پهه واک کهې ده م ځکهه چهې پهه دې       طالق مسئله ده چې ولې د 

ايي چې پکار خهو دا ده چهې ښهځې تهه ههم کلهه       دښځې سپکاوى دى م دوى و
 حق ورکړل شي . ي يې چې زړه وغواړي د جدا

د طالق مسئلې په اسالم کهې وڅېهړي او لهږ     نې خبره داده چې که څوکيرښت
به يې پخپله ځهواب شهي م اسهالم     پرې ځان خبر کړي م نو دغه بې ځايه شبهه

ځکهه چهې پهه     مرى غهواړي ېه نۍ ځينهې ل ريو واقعي دين دى هغه طالق لهه کهو  
کبلهه يهې پهه     ېطالق سره د کورني نظم جوړښت او بيه لهه منځهه ځهي لهه همهد     

دى م او لههه سههړي څخههه    طههالق ښههودل    ډېههره ناکههاره او بههد شهه   حاللههو کههې 
ه شهي لهبر او تحمهل    چې که په څه خبره له ښځې ځينهې خفه   غوښتنه شوې ده

 وکړي م او ژر د جدائي خيال زړه ته رانه ولي .
:   و عاشرو هن بالمعروف فان کرهتمهوهن فعسه  ان تکرههوا    اهلل ج فرمايي 

  (۸۰)را نيويجعل اهلل فيه خيراکث شياُ

                                                 
 19(النساء : ۸۰)
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 تاسو بهد هيه  دوى   له ښځو سره په ښه طريقه او که  يعنې : )) او هذران کوى
کې ډېهر ښهه   ې وي په د   چې تاسو نه خوښوئ يو ش  او اهلل ج ايښنو شايد 

 ((. وال 
شهي نهو اسهالم لهه دواړو     د ترمن  اوبه بالکل خړې او کله که دښځې او خاون 

مړى وڅخه د لوى زړه م حولهلې او عقهل نهه دکهار اخسهتلو غوښهتنه کهوي له        
بايد خاوند ښځې ته ن يحت وکړي او که چېرې ن يحت اغېزه ونکړي بيها  

 تاٌ ديبهاً يهې    چېکوالى هم ونه شي نو ې درپ كهبه يې بستره ورته جدا کړي او
م   پهه مهخ نهه وي    او  کوونکي نه وي م پهه لرههي نهه    چې زخمي  ي هوسپک و

او که بيا هم ونشي نو يو مشر به د خاوند او يو مشهر بهه د ښهځې لهه کهورنۍ      
څخهههه را وغهههواړي ترڅهههو د دوى تهههرمن  راپيداشهههوې سهههتونزې و څېهههړي او   

نظر د زوجيت د دوام امکان  و نو ښهه او  په الالح راولي که چېرې د هغوى 
 ې ورکړي م او حت  طهالق ههم اسهالم وايهي چهې طهالق د       ېکه نه و نوطالق د

د خاونههد لههه  ښههځې دېوي او بلههه دا چههې  ېد   طهههر ) پههاکۍ( کههې وي او يههو 
طهالق پهه عهدت کهې      او دوههم  ي لهومړ د کوره څخه نه ووځي تر څو چهې د ده  

 د ژونههد تېههرې مد خاونههد طبيعههت ښههه شههي  مههوده کههې وي ښههايي چههې پههه دې 
شهي م ښهځې تهه يهې رغبهت وشهي او رجهوع         خو ې شپې او  ورځهې ورپهه يهاد   

دا هرڅههه سههر ونههه نيسهي نههو بيهها وروسههتن  عههالج جههدايي  ورتهه وکههړي او کههه  
) بېلتون ( دى او طالق د نارينه په واک کې ځکه دى چې هغه په هر کهار کهې   

کهوي م پهه   ه سوچ او فکر کهوي م د هغهه ټهول اړخونهه سهنجوي م لنهډه منهډه نه        
نه ورکوي او بهل دا چهې نارينهه ښهځې تهه د        اسانه او وړه خبره ښځې ته طالق

مهر په نامه څه مهال ورکهوي م او کهه طهالق د ښهځې پهه الس کهې وي نهو ههره          
لهه مېهړه سهره يهو     پهه ختيځهه نهړۍ كهې ههم مېهرمن        ديځهه نهړۍ   ېور  به لکه لو
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په وړه خبره هم له هغهه څخهه بهل چاتهه روانهه       م دل نه غواړيېاشت هم اوسيم
خو دهغه الل غهر   دا  مڅوڅو مېړونه کويره هم وي م د خوند او ذوق لپا

خالف کار دى د کهوم لپهاره چهې نکهاح روا شهوې ده م ښهځه زړه تنګهې ده پهه         
د کههار مثبههت او منفههي اړخونههه نههه څېههړي م   مکههار کههې سههوچ او فکههر نههه کههوي 

ه ژر کوي م کېدل  شي چې په وړه خبره هم خاوند بېهل کهړي او دا   رېفي له ډ
که ښځې ته د طالق حهق ورکهړل شهوى واى نهو کېهدل        هر چاته په ډاهه ده او

ړونهه کهول لهه هغهه څخهه      ېمشو چې ځينو ښځو په هره مياشت يو يا دوه واره 
غې ورځې په بېګا به يې هغه ته طالق ورکهاوه  است م او د هميبه يې مهر اخ

واى م ځکه له خاوند ځينې په  سوداهري جوړه کړېم اوله  نکاح څخه به يې 
الرې د  ېهغههې هههې  تههاوان او پههړه نشههته م اسههالم د همهههد      جههدا کېههدلو پههه    

 . بندېدلو په خاطر هم د طالق واک ښځې ته ورنکړ
دا خبره هم غلطه ده چې ښځه بالکل د جداي  حق نهه لهري م اسهالم ښهځې تهه      
دا حق په بشپړ ډول ورکهړى دى م چهې کهه لهه خاونهد سهره يهې اړيکهې خرابهې          

جهدا  ې و ځهان د نه نهه غهواړي م    شي او په هې  لهورت لهه هغهې سهره اوسهېدل     
لپاره شرط شول چې ښځه  ېکړي او دا مال بېرته ورکول خاوند ته هم د همد

خاوند طهالق ورکهړي نهو     كهحق ځينې ناوړه استفاده ونکړي م او ېله خپل د
 شي .له ښځې ځينې هې  غوښتالى نه 

اي  کوم حق نارينه ته ورکړى هغهه يهې ښهځې تهه ههم ورکهړى       داسالم چې د ج
حق څخه نهاوړه اسهتفاده ونکهړي     ې لپاره چې دواړه له خپل د ېخو د د دى م

نههو پههه دواړو يههې يههو څههه شههرطونه کېښههودل چههې کههه خاونههد ښههځې تههه طههالق   
په نامه بهه يهو څهه ورکهوي او پهه      ې ورکوي خپل مال غوښتالى نشي م د متع

عدت کې به نفقه ورکوي او که ښځه ځان لهه مېهړه څخهه جهدا کهوي نهو دهغهه        



 

 
۹4 

 حق ته په اسالم کې په فقههي الهطالح   ې ېرته ورکوي چې دښځې دمال به ب
ځايهه ده چهې پهه اسهالم کهې ښهځو        ې) خلع  ( حق وايي نو دا شبهه بالکل ب د

 څخه د جداي  د غوښتنې حق نشته دى .  ته له مېړونو 
 

  شبهه د فتنې په لفو کې  :ه 
   

پههه  ضهد اسهتدالل کهوي خهو     ريوبهل حهديث  چهې اکثهره خلهک پهرې د ښهځو په        
مفهههوم يههې نههه پههوهېږي هغههه  دا چههې بخههاري روايههت کههړى دى : )) مهها ترکههت     

   بعدى فتنة ه  اضر عل  الرجال من النساء . ((
يعنې : )) ما له ځان څخه وروسته سړيو ته له ښهځو څخهه ضهررناکه فتنهه نهده      

 پريښې ((  
څخههه غههر  شههر او م ههيبت دى چههې  ېچههې دلتههه لههه فتنهه  دوى هومههان کههوي

م ناروغۍ م نهادارۍ م  ۍزمويل کېږي لکه څنګه چې په نيستمنا ېانسان پر
ږي م رښههتيا خبههره دا ده لکههه څرنګههه چههې ېههل کېههرې بانههدې ازمواو  وېهه ېولههږ

څخه غهر  دا نهدى    لمسلمه (( م نف ليکي دلته له فتنېد)) فتاوى المراه ا
ازمويهل کېهږي    م يبت يا غمونه دي چې نارينه پهرې  چې هوندې دوى شر ؛

سهره ههم ازمويهل کېهږي او د شهر      ې ت انسان د نعمتونو په ورکهړ بلکه ډېر وخ
او م يبت په انډول په نعمهت او پراخهۍ سهره د انسهان د ازمويلهو پلهه ډېهره        

م بالشهر و  كدرنه  ده  لکه شتمني م اوالد او ښه ژوند اهلل ج فرمايي : )) ونبلهو 
 (۸1)الخير فتنه((

                                                 
 . ٣٥(االنبيا : ۸1)



 

 
۹5 

سهره پهه    ( ۍخيهر ) نيکه   پهر و ( ا ۍشهر م ) بهد  رتاسهې پ  مو يعنې : )) او ازمايو 
 ((ازموينه . 

اهلل ج ډېر ځله د انسان د ازمويلو لپهاره نعمتونهه او پهه ځهانګړى ډول مهال او      
اوالد چې د دنيا ستر نعمتونهه او ښهکال بلهل کېهږي يهادوي فرمهايي : )) انمها        

  (۸2)اموالکم و اوالد کم فتنه ((
اوالد ستاسههې يههوه  يعنههې : )) بېشههکه همههدا خبههره ده چههې مالونههه ستاسههې او 

 فتنه او ازمويښت دى .(( 
    (۸۳)انما اموالکم و اوالدکم فتنه(( علمواا)) و

 ېاو اوالدونهه ستاسه   ېتاسې چې بېشکه مالونه ستاسه   يعنې : )) او پوه ش
 ازموينه ده ((  

وړانههدې لههه مسههئووليتونو  رداسههې کېههږي چههې د اهلل ج پهه ېاو ازمويښههت پههر
اړه اهلل ج فرمهايي :   ېځايهه يهې بوختهوي پهه د    څخه انسان غافله کهوي او بهې   

)) يايهاالذين امنوا التلهکهم امهوالکم و ال اوالدکهم عهن ذکهر اهلل ومهن يفعهل        
  (۸۴)ذالک فاولئک هم الخاسرون ((

نههه کههړى تاسههې مالونههه ستاسههې او نههه اوالد  ېغافههل د مؤمنههانويعنههې : )) اى 
ا کهار نهو همدغهه    ستاسې له ياده د خداى ج څخه او هغهه څهوک چهې وکهړي د    

 زيانکاران دي . ((  کسان
لکه څرنګه چهې انسهان پهه مهال او اوالد بانهدې ازمويهل کېهږي همهدا راز پهه           

ښځې باندې هم ازمويل کېږي ځکهه دا ههم نعمهت دى لکهه څرنګهه چهې اهلل ج       

                                                 
 . 1٥(التغابن : ۸2)

 . 2٨(االنفال : ۸۳)
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همهدا راز    رکهړى دى روي چې مال او اوالد يې د ازمويلو لپاره  وېانسانان و
چې خبردار په دنيا کې له هغو نعمتونهو څخهه چهې    ايي رسول اهلل ص  هم فرم

ازمويل کېږي او فتنه هيل کېږي  يوه هم ښځه ده ځکه ډېهر وخهت    ېانسان پر
ړونه لهه الههي اطاعهت څخهه منهع کهوي لکهه پهه جههاد او          ېځينې ښځې خپل م

غزواتو کې له هډون څخهه م د خهداى ج پهه الره کهې د مهال لهه لګولهو څخهه م         
د مينهې محبهت م حسهن او    ه ټولنيزو هټو ترجيح ورکوي ته پرې پ ېفردي هټ

ښکالم ناز او کرشمو تر اغيز الندې يې راځهي همهدا المهل دى چهې اهلل ج پهه      
ډېههر لههراحت سههره خپلههو بنههدهانو تههه فرمههايي )) ان مههن ازواجکههم و اوالدکههم   

 (۸۵)عدوالکم فاحذروهم ((
ي منان داو لههه زامنههو ستاسههو دښهه يعنههې : )) بيشههکه ځينههې لههه ښههځو ستاسههو 

 ((نو ځان وسات  له دوى څخه  ېتاس
دى  کله چې ښځه د شههوت  د نارينه  غټ ازمېښت شهواني اړ    ښځو  راوپ

شههي م پههه بههدن کههې جههوش او انقههالب راولههي م جاذبيههت او       تحريکههوونکې
نهده  پهه زړونهو کهې د جنسهي غريهزې اور ژبغړا      ود نارينهه و  يکشش پيهدا کهړ  

ښهت دى  زمېښت بهه بهل وي ؟ او همهدا  ازمې   نو ايا له دې ستر ابتال او اي کړ
م د ټهولنې برخليهک د همهدې     ر شاه يهې ډېهر مفاسهد اوم هالح پهټ دي     چې ت
 ښت ترشا دى .ازمې

لکه اهلل ج  چې انسان ته د پراخې م خوشهحالۍ   ښځو د انسان ازمويل ديرپ
او نههورو نعمتونههو پههه وخههت کههې اخطههار او خبههردارى ورکههوي رسههول اهلل ص   

پهه   مريهږم  له نېستۍ څخه نهه وې تاسو  رخداى سوهند چې زه پفرمايي : )) په 
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وړانهدې چهې نهورو تهه پراخهه       ېتاسې به دنيا داسهې پراخهه شهي لکهه لهه تاسه      
وه چې هغوى يې هم په الس ته راوړلو کې يو لهه بهل سهره مسهابقه پيهل       ېشو

دل( بيهها بههه تاسههو هههم داسههې هههالک کههړي لکههه کېههکههړه  ) يههو لههه بههل نههه مخکههې 
  (۸۶)((الک کړل .هغوى يې چې ه

رسههول اهلل ص خپههل امههت تههه فقههر او  د دې حههديث معنهه  دانههده چههې هونههدې  
سههتي خوښههوي او پراخههې ناخوښههه بههولي رسههول اهلل ص لههه فقههر څخههه امههان  نې

 . ي کفر سره يې پيوست کړيد ان له مغوښت  دى 
دلتههه مطلههب دا دى چههې رسههول اهلل ص خپههل امههت تههه زيګنههال ورکههوي چههې      

کې اهلل ج هېر نه کړي دلتهه پهه    ترڅو د دنيا په مينهاوس   هوښيار او با خبره
دى چههې رسههول اهلل ص د خپههل   ىحههديث کههې هههم مسههلمانانو تههه خبههر دار  ې د

نعمتونهو  تاسهو د ښهځو پهه څېهر پهه غهو       وته  فرمايي چهې اهلل ج  وامت نارينه  
چې هر نارينه ورته طبعي تمايل لري ازموي نو خبردار چې حهرام کارتهه الس   

م يا مهو دخپلهو ښهځو مينهه لهه شهرعي مسهئووليتونو څخهه غافهل           ئوانه چو
 نکړي د دې معن  دا نده چې هويا ښځې غم يا م يبت دى .

 

                                                 
 تفق عليه(م۸۶)



 

 
۹۸ 

 حقوق
 

    اقت ادي حقوق  :الف 
پهه هماغهه    تهه ورکهړي دي    واړونهد نارينهه و   اسالم چې څهومره حقهوق پهه دې   

کار اجهازه   ې نارينه ته دپيمانه يې ښځو ته هم ورکړي دي په کوم ځاى کې چ
ده م او يوه دروازه يې ههم پهرې  نهه ده تړلهې       کړل شوې ده ښځو ته هم شوېرو

د ژوند يو باب هم داسې نهه شهته چهې هلتهه د نارينهه لپهاره د کهار او تجهارت         
تړلهې وي ښهځه پهه خپهل ټهول مهال کهې د          ښهځو  ر) سوداهري ( اجازه وي او په 

ول  شهي لهه بخښهنې م    ت رف ) السوهنې ( پوره حق لري  م هغه سهوداهري که  
نشههي م نههه خاونههد د هغههې  اجههارې او  لههدقې څخههه يههې هېڅههوک ايسههارولې  

واکدار دى او نه پالر او نور ترڅو چې د هغې ت رفات شهرعي بيهه ولهري او    
کله چې ت رفات شرعي بيه ونه لري نو بيا خو دنارينه مخهه ههم نيهول کېهږي      

ه لهدر د اسهالم کهې    د دې ډېرى بېلګې د اسالم په تاريخ کې شته دي چې په 
اسهالم کهې ت هور داسهې دى چهې ههر چاتهه د         م  پهه  به ښهځو سهوداهري کولهه   

پهه انهدازه برخهه ورکهول کېهږي اهلل ج فرمهايي :   للرجهال ن هيب          زحمهت خپل 
 (۸۷)وللنساء ن يب مما اکتسبن . نامما اکتسبو

ده له خپلې هټې څخهه او ښهځو تهه برخهه ده لهه خپلهې       يعنې : ))  سړيو ته برخه 
   ((ټې څخه . ه

ميراث م مهر م سوداهرئ  يا کومې بلې الرې څخه څه پهه الس   د ته کهښځې 
چهې لهه خپهل خاونهد م پهالر او         پرې کهوالى  هغه   ورځي نو چې څه وغواړي 
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ورور څخه پرته بل چاته يې ورکړي م اسالم چې په دې اړونهد څهومره حقهوق    
هغه که ههر څهومره    بل يو مذهب کې هم ندي ورکول شوي په ښځو ته ورکړي

  شتمني ولري خو بيا ههم نفقهه يهې پهر خاونهد فهر  ده همهدا راز ښهځه کهول         
لپاره يو پردى سړى وکيل و ټهاکي او هېڅهوک پهرې     شتمنۍشي چې د خپل 

 د اعترا  حق نه لري .
 

 سياسي حقوق ب:
 پېژندنه اونظريې

   پېژندنه :الف 
اراتهو کهې ههډون    يعنې هغه حقوق چې په غوښهتنه يهې خلهک د دولهت پهه اد      

ځههان تههه د هههډون او د  کههوي م پههه ټولپوښههتنه )) ريفرنههډم (( او انتخابههاتو کههې 
ړيتهههوب او د جمههههوري رياسهههت لپهههاره د ځهههان د کانديهههد حهههق    پارلمهههان د غ
 حاللوي .

  نظريې  :ب 
افهراط او  دښځو د سياسي حقوقو په هکله فقهاء م بيالبېلې نظريې لري لهه   

ږي م او د دې وخت له تر ټولو جنجالي ېک تفري  څخه ډک غبرهونونه ښودل
بلهې ډلهې    لهه  بهه د ههرې ډلهې نظهر او داليهل       مهو  چې  مسئلو څخه بلل  شي م

 خپله روښانه شي .پسره د مناقشې په توهه و څېړو تر څو پياوړى نظر 
و نظر ښځه له دې حهق څخهه بهې    ورو پخوانيو او ځينو معالرو علماې: د ډ 1

 برخې کول دي .



 

 
1۰۰ 

لههر علمههاء وايههي چههې ښههځه سياسههي حقههوق لههري م خههو واليههت      ر معاېههډ:  2
 ) لدارت او جمهوري رياست ( ته ځان نه شي کانديدوالى .  عظم

: ځينې پخواني او ډېر معالر علماء وايي چې ښهځه ټهول سياسهي حقهوق      ٣
لري م اسالم نه د دولت له رياست  څخه منع کړې ده او نه په حکومت کې لهه  

اء و کې لکه : امام ماوردي  په االحکهام السهطانيه    کار څخه په پخوانيو فقه
نارينهه  خهو   او ابن خلدون په المقدمه کهې د خالفهت شهرطونه يهاد کهړي دي م     

فه    ةيې نه دى ياد کړى م همدا رنګهه  دکتهور احمهد شهلب  پهه السياسه       توب
 الفکراالسالمي کې نارينه توب د خالفت لپاره نه دى شرط کړى .

 طبيله په الوسي  في النظم االسالميه .  دکتور قطب محمد قطب 
چهې ښهځه پهه ټولهو        او موالنا هوهر الرحمن په اسالمي سياست کهې وايهي  

دولتي اداراتو کې ههډون کهول  شهي م خهو د دولهت د رياسهت حهق نهه لهري م          
سيد ابواالعل  مودودي ) رح ( وايي سياسي حقوق د هر عاقل م بهال  سهړي   

 او ښځې ثابت حق دى .
 

 نظر د خاوندانو داليل له قران څخه د لومړي 
    الرجههال قوامههون علهه  النسههاء بمافاههل اهلل بعاهههم علهه  بعهها و بمهها    1

   (۸۸)انفقوا من اموالهم ن
پهه  دې وجهه چهې غهوره واله  ورکهړى دى         ښهځو   ريعنې : )) سړي مقرر دي په 

 په سبب د دې چې خرڅ  کوي خپل مالونه . ((   ځينو راهلل ج  ځينو ته پ
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وايي چې اهلل ج قيموميهت پهه نارينهه و پهورې خهاص کهړ م او د اسهتازو         دوى
غونډه ) پارلمان ( په ټول دولت واکمن او قيموميت لهري م ځکهه چهې هغهوى     

 عمالً په هېواد کې ټولې سياسي چارې پر مخ بيايي .
ځواب : دا ايت په يهوه ځهانګړې واقعهه کهې نهازل شهوى دى م چهې تهر کهورني          

 پېښې پورې اړه لري . ژوند او هماغې خالې
ځواب رد : په الول الفقه کې قاعده دا ده چې :   ان العبرة بعمهوم   د پورتني
تهههه دى او دسهههبب او واقعهههې    يعنهههې : اعتبهههار د لفهههو عهههاموالي   اللفهههو ن . 

 خالوالي ته هې  اعتبار نشته دى .
ځواب : د دې قاعدې په منلو سهربېره مګهر بيهاهم د نرقيموميهت ) واکمنهي (      

په کورنيو چارو کې دى او دسياسي مسايلو سره ههې  اړه نهه لهري م     ښځهرپ
نارينههه  د پههه دې خبههره دليههل د دې ايههت وړانههدې او وروسههته برخههه ده او کههه    

قيموميت هر چېرې او په هره برخه کې هم ومنهل شهي نهو لهه سياسهي حقوقهو       
دى ؟ او لهه کهومې برخهې يهې      څخه د بې برخهې کولهو فکتهور پهه کهې څهه شه        

 ؟ . ښکاري
 .(۸۹)    ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ن 2

دوى دي  ريعنې : )) او شته دى ښځو لره حقوق په شان د هغهو حقوقهو چهې په    
 دې ښځو ((   رپه ښه وجه سره او شته دى نارينه و لره غوره وال  پ

ښهځو غهوره واله  لهري چهې هغهه قيموميهت         ردا ايت څرهندوي چې نارينهه په  
ځکهههه د  دولهههت  م  ىدا يهههوازې پهههه کهههورني ژونهههد پهههورې اړونهههد نهههه د  دى او

                                                 
 .22٨(البقرة : ۸۹)



 

 
1۰2 

واکمني د کور له واکمنۍ ځينهې ډېهره مهمهه ده او اهلل ج ههم دا قيموميهت او      
 واکداري په کور پورې خاص نه کړله .

ښځه د نر د درجې لوړتيها او لهه درجهې څخهه د      رپ كه دلږو خت لپاره  ځواب :
وينو م چهې دا ايهت د هغهو ايتونهو پهه مهن         مګر بيا هم ومنو مانا   قيموميت

کې راغل  دى چې په نکاح او طالق پورې اړوند مسايل په کې څېړل شهوي  
م  ىر ايت په څېر په کور کې د سړي په رياسهت پهورې خهاص د   ېدي دا هم د ت

ځکه چې نارينه مسؤوليتونه  او کورنۍ سهتونزې منهي او بهل دا چهې د يهوې      
نههه دى م نههو حتمههي ده چههې  ه کمتههاً هههم ښههکههورنۍ بههې سرپرسههته پرېښههودل ح 

 نارينه به يې مشر وي .
    والتتمنههوا مافاههل اهلل بههه بعاههکم علهه  بعهها للرجههال ن ههيب ممهها         ٣

 .(۹۰)اکتسبوا وللنساء ن يب مما اکتسبن ن
يعنې : ))  او ارمان مه کوئ م تاسې د هغه شي چهې غهوره کهړى دى اهلل ج  پهه     

ه مقهرره  ولهره برخه  و نهورو م شهته نارينهه   هغه شي سره ځينې له تاسې په ځينهو  
 وي دوى ((  په سبب د هغې عمل چې کړى 

ښهځه غهوره دى نهو پهه دې خهاطر هغهه پهه ټولهو          ردا ايت دليل دى چې سړى په 
 کارونو کې واکمن دى .

و ونارينهه   د لقه توههځواب دا ايت په کورنۍ پورې ځانګړى دى م او په مط
وروستني ايت په شهاهدۍ سهره پهه     دالى هم نه شي  م دا ددفايلت دليل کې

 ېړو .ه سياسي حقوق څدلت مو ميراث پورې خاص دى او 
  (۹1)    وقرن ف  بيوتکن والتبرجن تبرج الجاهلية االولي ن 4

                                                 
 . ٣2(.النساء : ۹۰)

 . ٣٣(االحزاب : ۹1)



 

 
1۰۳ 

پههه خپلههو کهور کههې او مههه ښهکاروئ م ښههکال خپلههه    يعنهې : )) او قههرار ونيسه   
 ((د جاهليت وړومبني رد ښکاره کولو د ښکال په  څې) پردوته ( 

  (۹2)    و اذا سالتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب ن ٥
يعنې : )) او کله چې غواړۍ له دغو ) سپېڅلو بيبيانو څخه ( د کار کهوم شه    

 پ  غواړۍ يې له پردې څخه د باندې .((
 

 د استدالل وجه :
دلو امهر وکهړ او بهې ضهرورته لهه وتلهو       ېاوسه  رخداى ج ښځې ته په کور کې په 

له او په پردې ورته امر وشو م له سړيو سره له اختالط څخهه  څخه يې منع کړ
منع شوله نو الزمهه ده چهې د سياسهي ژونهد څخهه ههم هوښهه و اوسهي او دا د         

د نهورو  واى نو بيها بهه    يانو پورې خاص نه دي که داسې رسول اهلل ص په بيب
دا خبهره لهحيح    مسلمانانو ښځې په ډول او سينګار سره بهر ته وتلهې او نهه  

بيبيانې د دې  کار ) دسياست له ډهر ( څخه عاجزې    صچې د رسول اهلل  ده 
 . ېو

ږي ېځواب : د لومړي ايت وروسته او وړاندې برخې تهه پهه کتلوسهره معلهوم    
 چې دا حکم د رسول اهلل ص په بيبيانو پورې خاص دى : لکه :

  يانسههاء النبههي لسههتن کاحههد مههن النسههاء ان اتقيههتن فههال تخاههعن بههالقول        
   (۹۳)وقلن قوال معروفا وقرن ف  بيوتکن ..ع الذي ف  قلبه مر  مفيط

                                                 
 ٥٣(االحزاب  ۹2)

 . ٣٣ ٣2(االحزاب : ۹۳)



 

 
1۰4 

تاسو پهه څېهر دبهل ټهولګي د محمهدي       است يعنې : )) اى ښځو د نبي ص نه ي
امت د ښځو نو که چېرې پرهېزهاري کوله تاسې پ  مه کوئ نرمي په ويلهو  

پرېهوځي هغهه څهوک چهې پهه زړه کهې يهې رنه  وي او          په طمع کې بهه   چې کې 
 په خپلو کورونو کې ....(( ښه ) زيږه ( او قرار ونيس  سې خبرهتا  واي

نو دلته اهلل ج سپېڅلو بيبيانو ته خطاب کوي چې تاسهو د نهورو سهره تهوپير     
لرئ ځکه چې تاسې د رسول اهلل ص بيبيانې يې م تاسو لهه نهورو ښهځو څخهه     
غههوره او شههرېفې ياسههت  تاسههو تههه اهلل ج د خېههرل الخالئههق ص  د ملګرتيهها        

مرغي در په برخه کړله نو ډېر احتياط کوئ او د ځان په هکله د نورو پهه  نېک
 څېر فکر مه کوئ .

   (۹۴).ايت د رسول اهلل ص په بيبيانو پورې خاص دى ې لکه څنګه چې د پرد
  (۹۵)  و اذا ساء لتمو هن متاعا فاسئلو هن من وراء حجاب ن
وم د کهار څيهز په     يعنې : )) او کله چې تاسې غواړئ له دغوبيبيهانو څخهه که   

 تر شاه ((  ېيې د پرد ئغواړ
لکه څنګه چې د رسول اهلل ص له وفهات څخهه وروسهته د نهورو خلکهو سهره د       
نکاح حرمت هم په همدې بيبيانو پهورې خهاص و او لکهه څنګهه چهې پهه هنهاه        

 کولو ورته دوه برابره عذاب ورکول په همدوى پورې خاص دي .
وينهها پهه ځههواب کههې چههې   ېدي د ددکتهور عبدالحميههد متههولي د سهيد مههودو  

 کښېناسههتلورکههور کههې پ کمههزورئ لههه کبلههه پههه    ېدرسههول  بيبيههانې دکههوم )) 
وايهي دا خويهو    ((شوې او نورو ښځو ته  بهر ته د وتلو اجازه وشهوه   مامورې

نيک اقهدام د قهدر او احتهرام وړ عمهل دى چهې د هغهوى عهزت او وقهار پهرې          
                                                 

 دکتور عبدالحميد اسماعيل االن اري .((  \()) الشورى واثر هاف  الديمقراطيه ۹۴)

 . ٥٣الحزاب : ا(۹۵)



 

 
1۰5 

امتيهاز او درنهاوى   ې بلکه منهه   ږي نهو دا عجهز  ېخوندي او امتياز ورته حالهل 
وقاره مطمهئن او لهه سهتونزو څخهه خهالي ژونهد       بادى ځکه هغوى ته په ارام م

تېرولههو امههر وشههو او دانههه څههه عېههب دى او نههه د هغههوى پههه قههدرت م عههزت او  
   .(۹۶)دا يو ځانګړى امتياز دىې بلکم درناوي کې څه کمښت

چهې د حجهاب پهه نهه      دکتور فواد عبدالمنعم وايهي : يهو لهه هغهه داليلهو څخهه      
عاموالي داللت کهوي د غها ب هر ايتونهه دي د خهداى ج لهه طرفهه ښهځې او         

ي  چهې پهه هغهه وخهت     داللهت کهو   ېد رنظر ښکته اچولو امر په رو ته پونارينه 
روان ) جاري( م مباح او مروج و او يولهه دې داليلهو څخهه     کې د مخ لوڅوال 

 .(۹۷)د فال ابن عباس حديث دى 
 وهورئ   د )مخ او مړوند ( سرليک په همدې كتاب كې 

د مههخ  ېهغههې ښههځې يهه  ررسههول اهلل ص د فاههل مههخ بلههو پلههو تههه واړاوه او پهه   
لوڅههوالې او لنههډ کههارئ هههې  پههړه وانههه چولههه او لکههه څنګههه چههې حجههاب پههه     

 .(۹۸)لمانځه او حو کې نشته دى
سهره درسهول    جههل ) ر  ( حارت ابوبکر لديق ) ر  ( لهه عکرمهه بهن ابهي     

 هه وکههړه او غوښهتل يهې چهې رجهم يههې      نځهې پهه نکهاح سهخته غ    دوي  صاهلل  
)) نهه خهو داد امههات المهومنين      :کړي مګر حاهرت عمهر ) ر  ( ورتهه وويهل    

نههه ورسههره رسههول اهلل )ص( يههو ځههاى شههوى دى او نههه  ملههه ډلههې څخههه ده )ر  (
 (۹۹)((ورته په حجاب امر شوى دى .

                                                 
 کتور عبدالحميد متولي .د \(مبادي نظام الحکم ۹۶)

 () بخاري او ترمذي(۹۷)

 دکتور عبدالحميد اسماعيل . \(الشورى واثر ها ف  الديمقراطيه ۹۸)

 . 2٦1مخ  ٣(الطبقات الکبري البن سعد م تاريخ  المم ولملوک ابن جرير طبري جلد ۹۹)
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ه نهم هجهري کهال   دحجاب احکام په پنځم هجري کال کې نازل شوي دي او پ

کې د حنېن په غزوه کې ښځو ههډون کهړى دى  م نهو دا خبهره بهه څهوک ومنهي        
وسهاتي  ههم  ې عملهي ونهډه ههم واخلهي او پهرده دې      پهه جههاد که    ې چې ښهځه د 

 ږي چې د حجهاب احکهام پهه   ېږي نو جوتېوجنګ داخو نشي کوالى چې په پټه
 بيبيهانې او حته  د رسهول اهلل )ص(    يامهات المومنين )ر ( پورې خهاص د 

نههو  ىم کههه داسههې وا ې ايههت لههه وتلههو څخههه مطلههق منههع کههړې نههه وېد خههو هههم 
تهه   ېو او عمهر رسول اهلل ) ص ( به د دى ايهت لهه نهزول څخهه وروسهته ولهې حه       

نههو  . زواتههو او دمههور او پههالر مالقههات تههه پرېښههودلې  ولې او نههه بههه يههې غ ېههب
 معهاملې ژمنهې  او   تهړون وکهړي    ماسالم ښځې ته اجازه کوي چې کهار وکهړي  

وکړي م په رسمي چارو کې هډون وکړي کله چهې اسهالمي اداب مراعهاتوي    
(1۰۰). 
 

 له احاديثو څخه :
رسول اهلل )ص( ښهځو تهه ناق هات العقهل والهدين ويلهې       ځينې وايي چې :  1

) شهههبهه د ښهههځو پهههه  ئځهههواب مخکهههې ورکهههړل شهههوى دى م وههههور ېد د .دي
 شهادت کې ( سرليک  

اهلل )ص( تههه شههوى دى لکههه : ) شههاورو هههن   د ځينههو روايههاتو نسههبت رسههول  2
 وخالفوهن (

                                                 
 دکتور الحميدي متول  . \(  مبادي نظام الحکم 1۰۰)



 

 
1۰۷ 

يعنې : )) مشوره وکړئ له ښهځو سهره او مخالفهت يهې وکهوئ (( موالنها ههوهر        
الههرحمن ليکههي چههې دا روايههت مههال علههي قههاري پههه مرقههاة  کههې دقههد ورد پههه      
الفاظو را نقل کهړى دى او راوي يهې معلهوم نهه دى او موضهوعات کبيهر کهې        

 .  (1۰1)او ضعيف وېلې دى باطل مورته بې الله 
 قرضاوي وايي : دا موضوعي دي چې علمي ارزښت هم نلري .

   شيخ نالر الدين الباني وايي : دا  روايت هې   الل نه لري  .
د تحفه االحوذي خاوند وايي : د مجمع البحار خاوند په خپهل کتهاب تهذکرة    

 الموضوعات کې ليکلي چې ماته مرفوع نه ښکاري .
 (1۰2)الرجال حين اطاعت النساء ( : ) هلکت ۳

 دا حديث وايهي )) ههالک شهول سهړي کلهه چهې د ښهځې مننهه وکهړي  . (( د دې         
نو وينهاوې  يمختلفهو محهدث  حديث په هکله دکتور عبدالحميد اسهماعيل د  

چهې حهاکم    باني وايي : دا ضعيف دى سهره لهه دې  دي لکه شېخ ال رانقل کړې
 چې دا هې  ده . او ذهبي لحيح هيلې دى . ابن معين وايي

: ابن عدي وايي چې دا حديث د ضعيفو له جملهې څخهه دى او معنها يه  دام     
 سلمه )ر ( له حديث سره ټکر لري .

 ماني ده .ېپښ لمن خبرالنساء ندامه ( يعنې د ښځو ة: ) طاع ۴
 د تحفه االحوذي خاوند وايي چې ضعيف دى .

 : الباني وايي چې موضوعي دى .
روايهههت نسهههبت عايشهههې تهههه شهههوى دى مګهههر   ېد د : لهههنعاني وايهههي چهههې ))

 (1۰۳)موضوعي دى ((
                                                 

 نا هوهر الرحمن .موال \(اسالمي سياست 1۰1)

 المستدرک للحاکم . (1۰2)



 

 
1۰۸ 

 : سخاوي او سيوطي ورته ضعيف ويل  دى .
 : ابن قيم جوزي وايي چې م دا لحيح حديث نه دى .

) خهالفوا النسهاء   )ر ( ته د يو روايت نسهبت شهوى دى چهې     عمر: حارت  ۵
ې د دوى پهه  فان ف  خالفهن البرکة ( يعنې : )) د ښځو مخالفت کوئ ځکه چه 

 مخالفت کې برکت دى (( 
 : الباني وايي چې دا ضعيف دى .

رسههول اهلل ص : حاهرت انهه  )ر ( تههه د يهو روايههت نسههبت شهوى دى چههې     ۶
يستشير فان لم يجهد مهن يستشهير     فرمايلي دي : )اليفعلن احدکم امرا حت 

 (فليستشير امراه ثم يخالفها فان ف  خالفها برکه .
و له تاسو څخه کهوم کهار ترڅهو چهې مشهوره وکهړي نهو        کوي ي دېه نيعنې : )) 

 ېکههه څههوک يههې پيههدا نکههړي چههې مشههوره ورسههره وکههړي نولههه ښههځې سههره د    
د هغې مخالفت وکړي ځکه چې د هغهې پهه مخالفهت     ېمشوره وکړي اوبيا د

 ((کې برکت دى .
حهديث پهه سهند کهې عيسه  دى او      ې د تحفة االحوذي خاوند وايي چې : د د

 .(1۰۴) داراز منقطع هم دىهغه ډېر ضعيف دى هم
: موالنا هوهر الرحمن د تنزيه الشريعه په حواله ليکهي : دا حهديث ابهن الل د    

په حواله روايت کړى دى خو په سند کې يې عيسه  ابهن    حارت ان  )ر (
 .(1۰۵)دى ابراهيم الهاشمي دى او دى په درو  ويلو متهم 

                                                                                                                 
 عبدالحميد اسماعيل . \(الشورى واثرها ف  الديمقراطيه 1۰۳)

 عبدالحميد اسماعيل . \(الشورى واثرها ف  الديمقراطيه 1۰۴)

 موالنا هوهر الرحمن . \(اسالمي سياست 1۰۵)



 

 
1۰۹ 

مههرائکم شههرار کههم و  : لههه رسههول اهلل ص څخههه روايههت دى چههې ) اذا کههان ا    ۷
 اغنيائکم بخالئکم و امرکم ال  نساء کم فبطن االر  خير من ظهر ها (

يعنههې : )) کلههه چههې وي امههران ستاسههو م ستاسههو لههه ټولههو څخههه بههد خلههک او   
نهو دځمکهې هېهډه     شهي   دښهځو پهه الس  مو کارونه  او شي  بخيالنموشتمن 

 مکې له شاه څخه ((ځغوره ده د 
 داستدالل وجه 

اسي حقوق ورکول د دى سبب هرځي چې د ټولنې واکمني ښهځو  ښځو ته سي
 سپارل شي .وته 

ځواب : دا حديث لکه څنګه چهې ترمهذي وايهي غريهب دى او کهه لهحيح ههم        
شي ښځو ته سياسي حقوق ورکول دا معنا نه لري چې د ټولنې  ټهولې چهارې   

 کرار ناست وي . ته وسپارل شي او نارينه دې وول ښځپه عمومي ډ
چهارې   مهو  زپه ځواب کې وايهي :   ېخبر عبدالمتعال لعيدي د دې: استاد 

به هغه وخت په ټوله معنا دښهځو پهه الس کهې شهي چهې کلهه وضهع بدلهه شهي          
و پههه واو ښههځې د نارينههه  (هنههډلو م وينځلههومنارينههه دښههځو پههه کههار ) پخولو 

تر څنګ ښهځې ههم پهه ځينهو کهارونو      ووچارو اخته شي او که چېرې د نارينه 
معنها دا نهده چهې واک د ښهځو پهه الس کهې شهو او د         ېنو دد کې هډون کوي

 رنارينهه په   يعنې حديث مطلب هم همدا دى چې وضعه په ټوله معنا بدله شي
 .(1۰۶)کور کښېني او ښځې حکومت په الس کې واخلي 

 

 د )) لن يفلح قوم (( حديث ۸

                                                 
 استاد عبدالمتعال لعيدي . \(من اين نبداء 1۰۶)
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ي لهه ابهي بکهره څخهه روايهت      يبخاري م امام احمد په خپل مسند کې او نسها 
 رىى دى چې ))لما بل  رسول اهلل ص ان اهل فارس تملکوا عليهم بهن کسه  کړ

 :ى د  (( دې حديث ته ترمذي غريب ويل قال )) لن يفلح قوم ولو امرهم امراة
پههر ده چههې د فههارس خلکههو ېيعنههې )) کلههه چههې رسههول اهلل ص  تههه داخبههره ورسهه

ههز بهه   هغهوى ص وفرمايهل )) هر  نو واکمنه هرځولې ده ځانونو   د کسرى لور 
شهک نشهته    كهې  نشي هغه قوم چې واکمنهه يهې ښهځه وي (( او پهه دې     بريال 

کې زيان دى او له زيان څخه ځان ساتل واجب دي او ټول هغهه   پدې دى چې 
چهې هغهه دښهځې     څه چې دى ضرر ته لمن وهي ځان ساتل ورڅخه واجهب دي 

واليههت دى او د ) امههرهم ( لههيغه عامههه ده ټههولې چههوکۍ پههه کههې شههاملې دي    
حکهم  دښهځې تهه ثابهت دي او    وور هغه خاص واليات چې په اتفاق د علمامګ

او لهه    پوهې نشهتوال  مقتا  د علم م يدى او دښځې وال  علت ښځې وال
د ښهځې والهي مقتاه  دهغهې عاطفهه او       ې بلکموالې نه  ىرمعرفت څخه لې

هغههه طبعههي عههوار  دي کههوم چههې دښههځو معنههوي ځههواک کمههزورى کههوي او 
 ور رسهههوي م دوهمهههه ډلهههه داسهههې ځهههواب ورکهههوي :دهغهههوى بهههرم تهههه لهههدمه 

  داحديث په امامت عظمي پورى خاص دى ځکه چې :
په حديث کې کلمه د ) امرهم ( راغلې ده چې په امر کهې ټهول شهيان او     الف  

لههوى    )   دټههولنې ټههول  چههارې شههاملې دي او دا يههوازې پههه امههارت عظمهه       
 وي .رياست ( کې کېدالى شي چې ټولې چارې يې په واک کې 

حکهم د کليهت پهه معنه  راځهي نهو دعهام حکهم پهه            عهام  رپه الولو کې په رد : 
قهوم  ږي نو معنا داسې شهوه چهې هغهه    زاو باندې کېټولو افرادو او شاملو اج

نه شي چې ښځه په کهې وزيهره شهي م هغهه قهوم بهه کاميهاب نهه شهي            به بريال
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ښهځه  چې ښځه په کې جمهور رئيسه شهي م هغهه قهوم بهه بريهال  نهه شهي چهې         
 پکې لومړئ وزيره شي .

 امامت عظمي ندى . ېټول دولتي ارهانونه دي يواز ېنو مراد تر
ځواب   که چېرې ومنو چې حکم دلته عام دى نو قرينه يې د الهول پوههانو   

تهه    څخه يوازې امامت عظمه  وپه اتفاق سره د ټولو شاملو افرادو او اجزاو
اليهات ( لکهه چهې وايهي :     لوى رياست دى نه ټول و ېاړوي )يعنې غر  يواز

تيهږې پورتهه کهوي نهو ښهکاره خبهره ده چهې ټهول نارينهه خهو           سړي درنې درنهې  
 درنې تيږې نه شي پورته کوالى .

ب : دا حههديث پههه امامههت عظمههي پههورې ځکههه خههاص دى چههې ښههځې د نههورو   
والياتو اهليت لري او عامه قاعده د نر او ښځې مساوات دي مګر هغه چهې  

پههه  خههاص کههول  وي او دواليههت عظمهه ين  شههوسههتثا پههه جههوت دليههل سههره 
پههورې پههه حههديث بانههدې ثابههت دي او دښههځو منههع هههم ورڅخههه  پههه   ونارينههه و

ن  نهه شهي کېهدالى او نهه روا     حديث ثابته شوې ده او له استثن  څخهه اسهتث  
  باندى نور من بونه قياس کړو (  ې په واليت عظمده ) چ

څخههه غههر  ) امههرهم ( لههه  ج : علمههاء پههه دې کههې هههم د نظههر اخههتالف لههري چههې
جن  دى او که عهد يعنې اياد حديث غر  عام دى چې که په ههر قهوم کهې    
ښځينه واکمنه شي بريالي به نه شهي او کهه څهه چهې د رسهول اهلل ص پهه ذههن        
کې معهود و چې هغه د فارس واقعه ده م دوههم دا چهې ايها ښهځې ټهول واک      

ينهه ثهابتوي چهې دلتهه     په الس کې واخلي او کهه کهوچني من هبونه ههم خهو قر     
او  زې او يههوازې واليههت عظمههي ده او وړېمطلههب يهها معهههود فهه  الههذهن يههوا

 وسره ښځې ته ورکول روا دي . ووکۍ په اتفاق د فقهاڅوړې 
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ښههځو تههه د جمهههوري رياسههت پههه شههمول د ټولههو سياسههي     
 و داليل :يحقوقو د ورکوونک

 
چهې دا حهديث   دا حديث په يوې خالې پېښ  پهورې اړه لهري دا ځکهه     الف :

دل چههې  د ېههواوريههې چههې لههه رسههول اهلل ص څخههه هغههه وخههت لههادر شههو کلههه  
خلکو د کسرى لور حکومت کوي داځکه چې په هغوى کهې داسهې    رفارس پ

نارينههه نههه وپههاتې چههې حکومههت يههې کههړى واى م ولههې چههې اهلل تعههال  ورتههه د  
 قبولې کړى وې .اخپل حبيب ص  خېر

رى تهه ليهک ورولېهږه نهو هغهه دا      هغه داسې چهې کلهه چهې رسهول اهلل ص کسه     
د هغههه  ېوکړلههې چههې خههداى ج  د اکههړ نههو هغههوى ص  ورتههه خېههر ېليههک څيههر

پاچاهي هم همداسې ټوټې کړي نو اهلل ج  ورته دا خېهرى قبهولې کړلهې او يهو     
د بل په وژلو يې پېل وکړ نو هلته داسې نارينهه نهه وپهاتې چهې حکومهت يهې       

ې واخېست او طبعي ده چهې  م او ښځې دحکومت واه  په الس ک کړى واى
ږي هغهه بهه ناکهام او پهاتې وي نهو دا حکهم پهه دې        ېحالهت تهه ورسه    ېهر قوم د

واقعه  پههورې اړونههد دى پهه  الههول الفقههه کهې دامسههئله اختالفههي ده م امههام    
دل هغه له عموميهت څخهه   چې : د خاص سبب لپاره د عام واردېغزالي وايي 
 .  (1۰۷)نه غورځوي 

يههه قرينههې تههه وشههي ځکههه چههې رسههول اهلل ص د   او دلتههه کېههدلې شههي چههې تک 
يوخاص قوم له کېفيت او څرنګوالي څخه خبر شو او د هغوى حهاالتو تهه پهه    

کړ نو دا پهه همهدى پېښهې پهورې     کتنه او مطالعې سره يې داسې حکم لادر

                                                 
 ام غزالي .(المست ف  ام1۰۷)
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رو ېه وړاندې پهه ډ  رد سترهو پ مو په ع ر کې او ز مو خاص دى ځکه چې ز
 ېشهو  ۍپهه خپلهو چهارو کهې بريهال      خوهېوادونو کې ښځو حکومت کړې دى 

 دي .
ب : دا حديث که څه هم بخاري روايت کهړى دى خهو لهه احهادو څخهه دى او د      

 . (1۰۸)احاد حکم ظني وي شېخ محمد عبده به احاد احاديث له سره نه منل
 ابوحنيفه ) رح ( به په مشهورو احاديثو عمل کاوه او په احادو نه . امام

ېکنده( دليل نه دى دا حديث قطعي ) پر وايي : استاد عبدالمتعال لعيدي 
م لکهه وجهوب د لمانځهه    چې عمل پرى حتمي شي او قطعي عمل پرې وشهي  
نهورو داليلهو    رمخالفهت په   م روژه م زکات او دا يو ظني حديث دى او د ظنهي 

  .(1۰۹)روا دى 
او ظنههي دى خولههه منههو چههې دا حههديث د احههادو لههه جملههې څخههه دى   ځههواب : 

علمهاء پهرې عمهل کهوي ځکهه چهې قهوي        ه و پرتهه ټهول جمههور    خوارجو معتزل
هومان د عملي چارو لپاره  ب  دى م ډېر شرعي احکام له احاد حديث څخهه  

 اخېستل شوي دي .
 دا خبره چې امام ابو حنيفه ) رح ( پهه احهاد حهديث عمهل نهه کهاوه سهيي نهده م        

اجب هيهي  اکثره حنفيان م شوافع م حنابله او مالکيان په احاد حديث عمل و
 چې احاد حديث ظني وي . ېم سره له د

اکتفهاء   پيهاوړي هومهان    رو چې په احاد حهديث عمهل او په   منرد : که چېرې و
ايي قوانينهو کهې   ) ب  والې ( سيي ده خهو بيها ههم دا پهه مهدني حقوقهو او جنه       

                                                 
 دکتور عبدالحميد اسماعيل .  \(الشورى واثر ها ف  الديمقراطيه1۰۸)

 اسماعيل

 استاد المتعال لعيدي . \(من اين نبداء 1۰۹)
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م په سياسي چارو کې نه ځکه چې دا ډېره مهمه او خطرناکهه موضهوع ده   دي
ي حديث عمل ونشي ترڅو چې مشههور او متهواتر نهه    چې په ظننو پکار دي 

کله چې علماء دا شرط هيي چې په م لحت مرسله کې بايد م هلحت   وي م
وي  نهه  بايهد دليهل ظنهي   حقيقي او يقيني وي نو دلته خهو پهه اعله  ډول سهره     

م او بهل   م او قران يې دومره څېړنه نهده کهړې  ځکه چې دا مستقلې چارى دي 
يو احاد  او ظني حديث په سياسي قانون کهې پهه    خطر دى چې ستردا چې دا
 ستل شي .ېراو و ول شي او غټې غټې سياسي مسئلې ترېکار واچ

ځواب : قاضي د هواهانو په هواه  في له کوي له دې هواه  نهه خهو يقهين    
 نه ثابتيږي مګر د هومان پياوړتيا .

نون رد : دا قياس لحيح ځکه نه دى چې دلته خبره دهغهو حهديثو ده چهې قها    
ههواه    رږي او لهه دې سهره سهره بيها ههم قاضهي د يهوتن په        ېه او قاا شهمېرل ک 

اکتفاء نه کوي دوه  هواههان او کلهه ناکلهه څلهور هواههان رابهولي او سياسهي        
 ي نهو پکهار دي  احکام له مدني او جنايي احکامو څخه په خطهر کهې کهم نهه د    

 .ر احتياط څخه کار واخستل شي ېچې له ډ
سائلو کې به په مشهورو او متواترو احاديثو عمل لنډه دا چې په سياسي م

کهههوواو احهههاد حهههديث بهههه هغهههه وخهههت منهههو چهههې مسهههئله مسهههتقله ) ازاده او    
ځههانګړې ( نههه وي مههثالً : د احههاد حههديث پههه واسههطه مجمههل تف ههيل شههي پههه   

د م مطلق م خاص او عام کې يې منو او پهه مسهتقله مسهئلو کهې چهې پهه       يمق
پرې نه کوو م مګهر کلهه چهې پهه مشههورو       قران کې نه وي بيان شوى نو عمل

 ثبوت شي . احاديثواو متواترو
او که  چېرې په احاد حديث عمل ضرور و هيهو نوبيهاهم حهديث پهه دوه ډولهه      

 دى .
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لهه  لکهه چهې    ي  هغه چې حکم يې د هر وخهت او ههر ځهاى لپهاره شهريعت و      1
و رسول اهلل ص څخه څه د رسهول اهلل ص او مبله  پهه حيهث لهادر شهوي وي ا      

مق ههد ترينههه عههام شههريعت وي م او قههرائين ) نښههې نښههانې ( پههه دې داللههت       
وکړي لکه حاللول او حرامول م امر او نهي نو دا عهام شهريعت او عمهل پهرې     

 واجب دى .
او ځهانګړي ځهاى لپهاره وي نهو دا        هغه احکام چې ديوې ځانګړې مهودې  2

د تړونونههو  عههام شههريعت نههه دى لکههه د لښههکرو لېههږل م د قاضههيانو مقههررول م 
السليک م دمالي چارو تدبير او .... ځکه چې دا احکام لهه رسهول اهلل ص نهه    
دامههام او جمهههور رئههي  پههه لههفت لههادر شههوي دي م نههو دا شههريعت نههه هيههل 

 .ډول څخه دي  ېهمدله او سياسي چارې هم کېږي 
رسول اهلل ص څخه د قاضهي پهه توههه لهادر شهوي وي      له  همدارنګه څه چې 

داللت وکړي چې په دې کې د يوې خالهې ټهولنې د م هلحت     اوغوڅه قرينه
مراعهههات شهههوى دى م داههههم شهههريعت نهههه دى يعنهههې د يهههوې خالهههې ټهههولنې    

ه اعاتول  شريعت نه هيهل کېهږي او ښهکاره خبهر    رم لحت ته کتل او دهغې م
څانګهه ( کهې د قهانون د جوړښهت پهه       ده چې سياسي شهريعت ) د شهريعت دې  

ه کهې وي هماغهه  مراعهاتوي نهو همهدا      ت پهه څه  خت کې چې د ټولنې م لحو
المل دى چې هرځاى او هر وخهت کهې وينهو چهې ههر قهانون د ټهولنې او وخهت         

 ږي .ېسره توپير لري او د ټولنې او وخت له بدلېدو سره بدل
لنډه دا چې په دې حديث کې هم ديوې خالې ټولنې م لحت ته کتل شهوي  

 دي او په يوې خالې ټولنې پورې اړه لري ځکه چې : 
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امام او جمهور رئهي  پهه توههه     د : دا حديث له رسول اهلل ص څخه د وخت 1
لههادر شههوى دى او د رسههول اهلل ص او مبلهه  پههه توهههه ورڅخههه نههه دى لههادر  

 شوى نو عام شريعت نه دى او نه پرې عمل واجب دى .
: په دې کې د يوې خالې ټولنې م الح تر نظر الندې نيول شوي دي چهې   2

په وخت کې دغه م هلحتونه د هغهې  ټهولنې غوښهتنه وه     د حکم د لادرولو 
چهارو سهره اړه لهري او پهه سياسهي      او قرينه دا ده چهې  دا حهديث لهه سياسهي     

ږي نو ځکه د ههر وخهت او ههر    ېچارو کې د يوې خالې ټولنې م الح مراعات
   .(11۰)ږيېځاى سره بدل

دکتههور لههالح الههدين د بههوس د دکتههور عبدالحميههد متههولي ځههواب داسههې      
وي : حديث په هر حال دليل دى که په سياسي احکامو کې وي او که په ورک

جنايي کې که ظني وي او که قطعي ځکه چې : فقهاء وايي : )) العبهرة بعمهوم   
 اللفو البخ وص السبب ((

يعنې : )) اعتبار د لفو عاموالي ته دى نه د سبب خالوالي ته م يعنهې کتنهه   
خاص سهبب او واقعهې تهه چهې پهه هغهه       بايد د لفو عاموالي ته وشي  نه هغه 

 کې لادر شوي دي .((
: دا چې په سياسي احکامو کهې د خالهې  ټهولنې م هالح مراعهات شهوي        2

له خپهل مفههوم    ېدي م دا په دې غوڅه قرينه کېدالى نشي م چې دا حديث د
څخههه وغورځههوي ځکههه کههه دا خالههيت پههه وضههعي قههانون ) د انسههاني ذهههن      

ي نههو مراعههات بههه شههي مګههر پههه اسههالمي   مح ههول قههانون ( کههې مراعههات شهه 

                                                 
 دکتور عبدالحميد متولي . \(مبادي نظام الحکم 11۰)
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عت کې له ن ولهو څخهه د احکهامو    شريعت کې نشته دى م په اسالمي شري
 ستلو ځانته الرې دي .د وې
ږي نهو  ېه : که په سياسي چارو کهې د ټهولنې م هالح تهر نظهر النهدې نيهول ک        ٣

پکار دي چې په جنايي م مدني او ..... احکامو کهې ههم مراعهات شهي او کهه      
 .(111)ږيېو حديث له پامه غورځول کداسې وشي ن

 يههي چههې : زه نههه وايههم چههې پههه حههديث دې  رد : دکتههور عبدالحميههد متههولي وا
ږي زه وايههم چههې هغههه حههديث دليههل او حجههت کېههدالى نشههي چههې   ېههعمههل نههه ک

احههاد وي او مسههتقله مسههئله څېههړي چههې پههه قههران يهها متههواترو او مشهههورو     
هغههه يههوازې احههاد حههديث  احههاديثو ثابتههه نههه وي لکههه سياسههي مسههائل م نههو   

حجت نه هيي خو کله چې راويان دوه شي بيا يې پهه منلهو کهې د هغهه پهه نهزد       
 هې  ممانعت نشته دى .

و دا قاعههده چههې )) العبههره بعمههوم اللفههو البخ ههوص السههبب ((    و: د فقههها 2
مطلقه نه ده او که دا قاعده هم ومنو نهو دا د الهول الفقهه قاعهده ده او ظنهي      

عالر علماء په الول الفقهه کهې د اجتههاد امکهان وينهي او      ده نه قطعي او م
دوى له امهام شهاطبي سهره موافهق نهه دي چهې د الهول الفقهه قاعهدې قطعهي           

 .(112)دي
ځکههه پههه قطعههي قاعههدې يهها نهها کههې داخههتالف ځههاى نههه وي او دلتههه ځينههې    
مسائل دي چې اختالف پکې شته دى لکه مثبت د يو پهه نظهر او منفهي دبهل     

ه اختالف په م لحت مرسله م استحسان م شهرع مهن قبلنها م    په نظر م او لک
دا لحابي قول م استح اب حت  په قياس او اجماع کې م سره لهه دې چهې   

                                                 
 دکتور لالح الدين دبوس . \(الخليفه توليته و عزله 111)

 .(الموافقات ابو اسحاق شاطبي 112)
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ټولې قاعدې له قران او سنت څخه اخېستل شهوې دي لکهه چهې ههم داسهې د      
د مناسهخ او منسهو  کهې ههم شهته      اختالف په عام م خاص م مطلق م مقينظر 

د احاد حديث په احتجاج کې هم شته دى ځينو يهې   دى نو همداسې اختالف
 د قبلولو لپاره شرطونه ټاکلي دي : 

: دا وينا چې وضعي سياسي قانون ) د انساني ذهن مح ول قهانون ( کهې    ٣
ږي مګهر دا پههه  ېههخهو بهه د يههوې خالهې ټهولنې م ههالح تهر نظههر النهدې نيهول ک       

دى چهې هغهه څهه     و دې خبرې ته پام کړىوفقها .غلطه ده اسالم کې نشته ده 
چې له رسول اهلل ص  څخه د امام او جمهور رئي  په توههه لهادر شهوي وي    

لکهه د لښهکرو لېهږل م د قاضهيانو مقهررول د معاههداتو       . هغه شريعت نه دى 
 تړون او .....

ټهولنې م هالح تهر نظهر النهدې نيهول        ې: دا چې په سياسهي چهارو کهې د يهو     4
دا خبهره  منهو ههر کلهه      مهو  شهي م   ږي بايد په نورو احکامو کې ههم ونيهول  ېک

مسههئله کههې د خالههې ټههولنې م ههالح تههر نظههر  ۍچههې ثابتههه شههي چههې پههه فالنهه
 سهمه  الندې نيول شوي و او د هغې په بدلون سره بايد حکهم ههم بهدل شهي او     

قرينه وجود ولري نو څهه مهانع نشهته دى چهې هغهه ههم لنهډ مههالې ) مهؤقتي (          
م م ثالً : د اوښ د ورکېهدلو حکه  وهيل شي او له عام څخه خاص تهه واوړي مه  

دل م د زوى لپاره د پهالر د  ر  کې د ځوانو ښځو ايسارې و پهله مسجد څخه 
دل م پههه حههق کههې  دخاونههد د هههواه  نههه قبلېهه     هههواه  نههه منههل م د مېرمنههې    

 نرخنامه ورکول مد قران په تعليم پېسې اخستل او .....  
امههام او د دولههت د ږي چههې دا حکههم لههه رسههول اهلل ص  څخههه د ېههڅههه پېژنههدل ک

او دا حکهم ورڅخهه د رسهول اهلل ص او مبله       ىد ىرئي  په لفت لادر شو
 دى ؟ ىلادر شو توهه په
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 دکتور يوسف قرضاوي داسې ليکي :  
 : قراينو او حاالتو ته په کتنه . 1
: چهههې د حهههديث موضهههوع م هههلحت وي او سياسهههي م يههها اقت هههادي يههها     2

 . عسکري او يا اداري چارو پورې اړه ولري
: چې د هغه مخالف ن وص وجود ولري ترڅو وپېژندل شي چهې دا امهر د    ٣

قتههيال ....ن حههديث چههې د يههو خههاص وخههت لپههاره و م اوبهه  لکههه د   مههن قتههل 
ش لهه ايهت سهره ټکهر لهري او دمجاههدو پهه نيهت اغېهزه کهوي او           غنيمت د وېه 

قرينه هم وجود لري چې هغه جهاد ته د مجاهدينو ترغيب او تشهويق دى نهو   
اسې احاديث ) لنډ مهالي موقتي ( دي او لکه امهام مالهک رح  چهې وايهي :     د

 .(11۳)دا په امام پورې اړه لري  چې ورکوي يې او که نه 
شي چې دا حديث هم لهه همهدې ډلهې     ىشېخ  محمد شلتوت وايي چې کېدال

 .  (11۴)څخه وي 
لالح الدين دبوس وايي : که په ټولو احکهامو کهې م هلحت مراعهات شهي      

 ږي .ېسنت له پامه غورځول کنو 
سنت لهه منځهه نهه ځهي م فقههاء وايهي چهې لهه رسهول اهلل ص           دې  ر  ځواب : پ

څخه چې دامام يا قاضي په لفت او يا د خپلو تجربهو پهه اسهاس کهوم حکهم      
دې ډول  روي چههې دا حکههم عههام دى نههو پهه  لههادر شههوى وي او قرينههه پههرې نههه 

 .(11۵)عمل واجب ندى  سنتو 

                                                 
دکتور يوسف قرضاوي اودااالحکام ف  تميزالفتاوي من االحکام امام قرافي څخه  \(فقه الزکاة 11۳)

 عبدالحميد اسماعيل را نقل کړي دي .

 شېخ محمد شلتوت . \(االسالم عقيدة وشريعة 11۴)

 دکتور عبدالکريم زيدان . \(فرد او دولت  11۵)
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 پهر  ى ص څخه د رسهول او مبله  پهه لهفت لهادر شهوي دي      او څه چې له هغو
عمههل واجههب دى م بههل دا چههې سياسههت ځههان تههه ځههانګړى طبيعههت او لههه  هغههه 

سههره تههوپير لههري هههورو چههې  پههه قههران کههې د شههرعي احکههامو     ونههورو قوانينهه
( پهه  2٠٠ايتونو څخه د )  (٦٦٦٦ايتونه د نورو ايتونو په پرتله کم دي  له ) 

ورې اړه لهري ډېهر   وينو هغه ايتونه چهې پهه سياسهت په     شاوخوا کې دي او بيا
مګههر  ىد ىکههم دي او بيهها  پههه عبههاداتو او نههورو معههاملو کههې يههې تف ههيل کههړ

) القهران ف هل فيمها     سياسي چهارى يهې مجملهه پريښهې دي  .  فقههاء وايهي :      
يعنههې : قههران هغههه څههه چههې تغيههر نههه خههوري پههه   اليتغيههر وجمههل فيمهها يتغيههر (

هغه يې مجمل پرېښهي دي   دي او څه چې تغير خوريتف يل سره بيان کړي 
خبره په هغهو احهاديثو کهې ده چهې احهاد وي او       مو اوبايد په ياد ولرو چې ز

ړي چې نه په قران کې وي او نه په مشهورو او متهواترو  ېموضوع څ ستقلهم
 .احاديثو کې

لههادر څههه چههې لههه رسههول اهلل ص څخههه د دولههت د رئههي  يهها قاضههي پههه توهههه  
غه عام شريعت ندى لکهه چهې رسهول اهلل ص فرمهايي : ))  چها چهې       شوي دي ه

همهده  ه ثبوت  يې درلود نو دجنګ سهامان يهې د  په جنګ کې څوک وواژه او 
 .(11۶)عمل قابل وهرځي م ندى چې په هر وخت کې د(( نو دا حديث عا دى .

امام کاسهاني وايهي چهې وژونکهي تهه دا سهامان او شهيان ورکهول د انعهام پهه           
من دى چې ورکوي يې او که نه م او کهه  خوښ مويق لپاره دي او اماډول د تش

 .(11۷)ور يې نه کړي نو څه هناه پرې نشته دى

                                                 
 م مسند احمد او بيهقي . (لحاح الستة مګر نساييم موطا امام  مالک11۶)

 (البدائع ال نائع .11۷)
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همدا راز په سياسي احکامو کې ځينې احاديث شته چې ځينې فقههاء وايهي   
م دا امهر لهه رسههول اهلل ص څخهه د امهام يهها دولهت د رئهي  پههه توههه او ځينههې        

 ص څخه د رسول او مبل  په لفت لادر شوى وايي چې دا امر له رسول اهلل
يعنهې :  فهه  لهه ((    ةارضها ميته    فرمايي : )) من احيها رسول اهلل ص دى مثالً : 

)) چا چې اباده کړله شاړه ځمکه نو هغه د همده شوه (( نهو امهام ابوحنيفهه رح    
څخهه د امهام او د دولهت د رئهي  پهه لهفت        وايي چې دا امر له رسول اهلل ص

مکو په ابادولو کې د امام يا  د دولت د رئهي   ځى نو د داسې لادر شوى د
اجازه شرط ده م خو امام شافعي رح  وايي  چې دا امر له رسول اهلل ص څخهه  

 مکهو ځد رسول او مبل  په توهه لادر شوى دى نو د امام اجازې ته د داسې 
 ابادولو کې اړتيا نشته ده . په 

 ينههې وايههي چهې دا عههام شههريعت دى همهدا رنګههه  حهديث د ) لههن يفلههح قهوم ( ځ   
له رسول اهلل ص څخه د دولت د رئي  په لفت لهادر شهوى دى م    ځكه چې 

تههر څههو چههې دا احتمههال پههه دى حههديث کههې موجههود وي نههو د څېړنههې قابههل         
 ) جوهه ( دى .

او کهارونو   عبدالوهاب خهالف وايهي : هغهه څهه چهې د رسهول اهلل ص لهه وينها        
 څخه شريعت ندي دا دي : 

ه چهې ورڅخهه د انسهاني طبيعهت پهه غوښهتنه لهادر شهوي و لکهه          څه  : هغه 1
کهارونو م هدر د    ب م خهوراک م څکهل او ..... ځکهه ددې   ناسته م والړه م خو
د هغوى ص انسانيت دى خو کله که داسې څهه   ې بلک م هغوى ص رسالت نه

ورڅخه لادر شي او دليل پرى قايم شي چې غر  ترى عام شريعت دى نهو  
 سې واجب ده .بيا اقتداء  ورپ
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لادر شهوي وي لکهه د هغهوى ص     ترې: هغه څه چې دانساني پوهې په اثر 2
لکههه د هغههوى ص تجربههه پههه سههوداهرئ او      ماسههاس رتجربو پههاود زيرکتيهها

نهو دواههانو   يکرونده کې م د لښکرو په تنظيم کهې م جنګهي تهدبير کهې م د ځ    
اسهاس   رل فکر په مثالً م د بدر په غزا کې رسول اهلل ص  د خپ پېژندلو او ....

اسهاس هغهه   رپ ېيو ځاى مرکز نيسي .خوبيا د خباب بهن منهذر ر  د مشهور   
رسهههول اهلل ص وليهههدل چهههې د مهههدينې  م همهههداراز ځهههاى تهههه تغيهههر ورکهههوي   

دونکې د خرما ونې لهافوي رسهول اهلل ص ورتهه وفرمايهل : )) چهې مهه       ېاوس
يههې لههافوئ (( هغههوى همداسههې وکههړل چههې پههه پههاى کههې يههې مېههوه لههه السههه     

کړله بيا ورته رسول اهلل ص وفرمايل چې تاسو په خپلو دنيوي چهارو کهې   ور
 ډېر ښه پوهېږئ .

لهادر شهوي وي خهو دليهل پهرې ثابهت       : هغه څه چې له رسول اهلل ص څخهه   ٣
م چې دا د هغوى ص پورې خهاص و  لکهه لهه څلهورو څخهه لهه ډېهرو ښهځو         دى

هههه عمههل بانههدې پههه يههواځې توسههره نکههاح کههول م د خزيمههه  ر   پههه هههواه   
 .(11۸)کول

نو ښکاره خبره ده چې ههر حهديث شهريعت نهه وي شهايد دا حهديث ) لهن يفلهح         
قوم ( هم د رسول اهلل ص د تجربوم پهوهې م اسهتعداد زيرکتيها او حهاالتو پهه      
کتنهههه لهههه هغهههوى ص څخهههه لهههادر شهههوي وي چهههې د همهههدې وړانهههد وينهههې       

 ) پېشبيني ( سره سم هغه پاچاهي ټوټې ټوټې هم شوه .
 
 

                                                 
 عبدالوهاب خالف . \(الول الفقه 11۸)
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 ښېېاو تاريخي پ اجماع
 

  ښې ېتاريخي پ:الف 
ل څخه تر اوسه پهورې دا لهړۍ روانهه ده چهې     ېاوله ډله وايي چې د اسالم له پ

حکومتي کارونه او مهم پکې د دولت رياسهت او پهه پارلمهان کهې غړيتهوب      
سره له دى چې په لهدر د اسهالم   .و پورى خاص کړي دي وشريعت په نارينه 

 ېبها کلتهوره م مههذبي مثقفهي غهوره او عهالم       پېڅلو بيبيانو پهه څيهر  کې د س
ښههځې وي او اړتيههها ههههم احساسهههېدله د رسههول اهلل ص پهههه ع هههر کهههې بيههها د   

و په وخت کې ډېرې شوراهانې وشوې خو يوه ښځه يې هم ورتهه را  ولحابه 
ونههه بللههه م ابههن قدامههه ليکههي : ښههځه نههه د امامههت عظمهه  مسههتحقه ده او نههه   

 .(11۹)دى  طو څخه يو هم نارينه والدنورو والياتو او د امامت له شرو
په مطلقه توهه دا ويل چې په لدر اسالم کې ښځې په کارونو نهه     ځواب :

 مارل شوې غل  دي .ودي ه
  ښهار   رد حارت عمر ر   په هکله روايهت دى چهې هغهه ام الشهفاء ) ر  ( په     

ل يه و ېيها د امنيهې قومانهدان     نګرانه چې  په نننۍ الهطالح ورتهه د ژانهدارم   
و لهه جملهې   يه ېږي ټهاکلې وه اود ښهار امنيهت د عامهه واليهاتو يها لهوړو چوک       ک

 . ىڅخه د

                                                 
 (المغني البن قدامه .11۹)
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  رد : ابن عربي مالکې په االحکهام القهران کهې او شهېخ عبهدالعال عطهوه دا       
سههره مخههالف روايههت لههحيح نههه هيههي ځکههه چههې دا د ) لههن يفلههح ( لههه حههديث    

 .(12۰)دي
اهرت عمهر ر  سهره    او بل دا چې د حجاب فکر له هر چا څخه وړاندى لهه ح 

 پېدا شو نو هغه څنګه له خپل فکر څخه مخالف کار کوي ؟
  ځواب : د کتور ابراهيم وايي : دا ښکاره خبره ده چې حارت عمهر ر   ام  

امنيت نګرانه ټاکلې وه او هېچا پهرې اعتهرا  ونکهړ نهو دا     رالشفاء د ښار پ
د رسهول   ډېهر عمهر خاونهده وه     لکه اجماع داسې شوه . ام شريک ر   چې د

پهه وخهت کهې بهه ورکهره لهحابه تلهل او راتلهل او ډېهرو لهحابه و بههه            (ص)اهلل
مړى لههه وفکرلههه هههر چهها لهه  ورکههره شههپې لههبا کههولې م او منههو چههې د حجههاب    

حاهرت عمهر ر  سهره پيههدا شهو مګهر دا د رسههول اهلل ص پهه بيبيهانو پههورې        
 .ىخاص د

ههډون   ر: يو هم له هغهو داليلهو څخهه چهې پهه سياسهي چهارو کهې د ښهځو په           2
داللههت کههوي دام المههومنين حاههرت عايشههې ر   کړنههه ده چههې د درې زره      

دونکي لښکر په سر کهې لهه مکهې څخهه ب هرې تهه ووتلهه او لهه         ېکسيزه جنګ
حارت علي ر  سهره يهې بيعهت ) ژمنهه ( ونکهړه او دحاهرت عثمهان ر  د        

ثيهت يهې لکهه د    يوينې غوښتنه يې کوله م د هغې رياست پهه قهوم ثابهت او ح   
رئي  داسې و خلکو به ورته پهه دينهي او سياسهي چهارو کهې رجهوع        دولت د

ل يه امامت مختلهف شهو چهې ځينهو بهه و      رکله چې قوم د لمانځه پ مثالً مکوله
ر ر  يههاداوه نههو يههبههه زبه طلحههه ر  کههوي او ځينههو بههچههې دلمانځههه امامههت 

                                                 
 (نظام القااف  االسالم .12۰)
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حارت عايشې ر   مروان ته ووېل چې دلمانځه امامت بهه عبهداهلل د زبيهر    
اوښههکاره خبههره ده چههې څههوک د لمانځههه  امههام ټههاکي هغههه د      زوى ر  کههوي

 دولت رئي  وي .
ته راغلل م چې پهه  کله چې عايشه ر  ب رې ته و رسېدله يوه ډله خلک ور

ر   د ) لن يفلح  قوم د حهديث راوي ( ههم و کلهه يهې چهې       ههغوى کې ابوبکر
هغههه موليههدل چههې د لښههکر ټههول اختيههارات د عايشههې ر   پههه الس کههې دي   

تهه   ېمړى دوږي او خلکو له طلحه او زبير ر   څخه لېمنه ده امر يې چلواک
ل بهه يهې   يرجوع کوله نو په لښکر کې يې شامل نشو او بېرته ورهرځېد او و

رسههول اهلل ص څخههه مههې چهې د جمههل پههه ورځههو کههې ماتههه يههوې خبههرې چههې لههه  
نژدې و د عايشهې ر  لهه لښهکر سهره يهو ځهاى        ه نه اورېدلې وه هټه وکړله ک

 .  (121شم
ر  له لښکر سره يوازې له همدې کبله يو ځاى نشو چهې   د عايشې منو هغه

څخهه   ېد لښکر ټوله واکمني له عايشهې ر  سهره وه م د هغهې رياسهت لهه د     
او احنههف بههن قههي  تههه يههې ليکونههه ولېههږل    خلکههو  ېمعلههومېږي چههې د ب ههر

هههې  نههه  ريسههه نههه وه چهې پهه ئحاهرت عايشههه ر  د معمههولي خلکههو پهه سههر ر  
ر يه ر او عبداهلل د زبيدل په هغوى کې لوى لوى  لحابه لکه : طلحه مزبپوهې

 زوى ر  شامل وو .
عهت څخهه   ياستاد ظافر القاسمي ليکي : د عايشهې ر  پهه رياسهت کهې لهه ب     
 .(122)پرته نور هې  کم نه وو يعنې عايشه ر  په ټوله معنا رئيسه وه

                                                 
 دکتور عبدالحميد اسماعيل نقل له شرح النهجه څخه .\( الشورى واثرها ف  الديمقراطيه 121

 (نظام الحکم ف  الشريعه .122)
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ره ېه ښکر په سر ام  ځواب : عايشه ر  نه جنګ ته وتلې وه او نه د جنګي ل
هغههه د عثمههان ر  د وينههې د غوښههتنې لپههاره وتلههې وه م نههو دا خههو   ېوه بلکهه

چههې د دوى پههه نظههر واليههت عامههه پههه ټههولنيزو   لههدېعههام واليههت نههه دى ) سههره 
 هم سلطه او واک درلودل دي . (  يو کار رچارو کې پ

 رد :اسهتاد عبهدالمتعال لهعيدي وايههي : دا لهحيح نهدي چهې عايشههه ر        
هغهه د  ې وه م بلکه د عثمان ر  د وينهې د غهې اخسهتلو لپهاره راوتهې       يوازې

ا د چهارو د  رلښهکر پهه سهر کهې د وضهعې د الهالح اود شهو        ييو جنګېدونک
اعادې لپاره راوتې وه  او هغې ټول سلطات او الزم اختيهارات درلهودل لکهه    

 وليدله .ي ابوبکره ر  چې د هغې بشپړه واکمن
 عليههه وايههي : عايشههه ر  دلښههکر    اهلل  مههودودي رحمههة  لهه   سههيدابو االع

 .(12۳)ښتوني اميره وه او لښکر به هم د عايشې ر  د لښکر په نامه يادېدهر
  و هههمولههحابه  م  ځههواب : دا دعايشههې ر  خپههل اجتهههاد و او خطهها شههوله  

هغههې خپلههه هههم پههرې اعتههراف وکههړ      مويههې غنههده   مدا کههار بدوهااههه  دهغههې 
 اوپېښمانه شوله .
چې دا دعايشې ر  خپهل اجتههاد و نوڅنګهه چهې هغهه لهه         رد: که دا ومنو 

ورسههره موافههق يههو او د  مههو مړى د اجتهههاد وړ او اهلههه وه نههو وهههر چاڅخههه لهه
رې د تقليد وړ دي او که څوک ووايي چهې  ېدوى په څېر مجتهدي له هر چا ډ

عمهههل وکهههړي او د ) وقهههرن فههه   ېخطهها شهههوله نهههو د هغهههې پهههه خههالف خبهههره د  
و او دواليههت او دوى فههر  رب لپههاره و چههې پههايههت خههاص د حجهها بيههوتکن (

رياسهت سههره هههې  اړه نلههري لههه عايشهې ر  سههره ډېههر لههحابه و چههې د هغههې   

                                                 
 . ٨2قه ولملک سيدابواالعل  مودودي دارالقلم الکويت ص (الخال12۳)
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قيادت به يې مانه نو بيا پکار دي چې ووېل شي چې هغوى هم ددى قيهادت  
 . (12۴) په منلو کې خطا شول

دا خبره چې ښځو په لدر د اسالم کې په سياسهت کهې ههډون نهدى کهړى پهه       
 دى . ىعنا غلطه ده د عقب  په دوهم بيعت کې ښځو هډون کړټوله م

 لهه فهاطمې ر  دريه  )  حاهرت  د ابوبکر لديق ر  د سياسهت پهه اړونهد د    
لههه  مابههوبکر لههديق ر ( سههره لههه ژمنههې څخههه د ) خپههل خاونههد ايسههارول (       

حارت عمر ر  سره دمهر په هکله د يوې ښهځې جګهړه م ) چهې هغهه وخهت      
لههود ( همدارنګههه د نههائلې ر  د حاههرت   پارلمههان حيثيههت در دکههې مسههجد  

عثمان غني ر  د مېرمن دري  د حارت علي ر  د سياسهت پهه اړونهد دا    
 .ټول په ټولنيزو چارو کې د ښځو هډون دى 

د او دسهولې  ېکله چې د معاويه او حاهرت علهي تهرمن  جنهګ پهاى تهه ورسه       
  ابن عمر ر  چې په دې جګړه کهې يهې  خبرى روانې شولې نو هغوى عبداهلل

عبههداهلل .د لههلحې پههه خبههرو کههې د هههډون لپههاره وبالههه  ېنههه وه کههړ يچههاپلو د
ام المهؤمنين حاهرت    رر  نه غوښتل چې والړ شي مګر بيايې له خپلې خو
ر غونهډه ده او تهه بايهد    يه حفا سره مشوره وکړه هغې ورته ووېل چې دا د خ

هغه ر  د حفا په دې مشوره چې په يو سياسهي او ټهولنيز   حتماً والړ شې 
ار کې يې ورکړله عمل وکړ او جرهې تهه ورغهې پهه بخهاري کهې وايهي ) فلهم        ک

   (12۵)تدعه حت  ذهب (
 ښود تر څو چې والړ شو .نيعنې تر هغه يې پرې

                                                 
 . 1٣٥دکتور سليمان طحاوي ص :  \(من اين نبدا استاد عبدالمتعال لعيدي او عمر بن خطاب 12۴)

 (لحيح البخاري کتاب المغازي :12۵)
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کې چې يوه مهمه او سياسهي موضهوع وه   ه ې په للحيرسول اهلل ص د حديب
له ام سهلم  ر  سهره مشهوره کهړې ده م حاهرت عمهر ر  بهه لهه ښهځو سهره           

ې م دکتور سليمان طحاوي وايي چې : په ټهولنيزو چهارو کهې د    مشورې کول
ښځو هډون د هغوى خپل حق دى او دا دحارت عمر ر  له نوښتونو څخهه  
نه شمېرل کيږي م همدا راز عبدالرحمن بن عوف ر  د دريم خليفه پهه منبهر   

ړئ نهو حتمهاً پهه دې    ودرېد او    بهه يهې کهړ چهې اى خلکهو ماتهه مشهوره راکه        
او هېڅههوک دا نههه شههي ثههابتوالى چههې دا بههه ټههول ځې هههم وې خلکهو کههې بههه ښهه 

 نارينه وو .
جګههړې څخههه وړانههدې   : رسههول اهلل ص بههه لههه    دکتههور شههوقي فنجههري وايههي   

سههره مشههوره کولههه او لههحابيې ښههځې بههه هههم شههورا تههه راتللههې م   ولههحابه و
 ټهولنيز او دى چهې داټهول سياسهي     ىهمدا راز ښځو په غزواتو کې هډون کړ

 مسائل دي .
 
 

  ب : اجماع 
اجماع وي نو دا خهو لهحيح ځکهه نهه      وکه چېرې له اجماع غر  د لحابه و
ښهانه  ماع وجهود نلهري او نهه تهاريخ دا رو    ده چې په دى هکله کومه ډاهيزه اج

وي  ېکړې ده چې لحابه راغونډ شوي او په دې هکله يې کومه پرېکهړه کهړ  
چهې دا   ېره لهه د او نه دا خبره چا کړې ده ترڅو يې سکوتي اجمهاع و بولهو سه   

ږي ځکه چې چپ ته د وينا نسبت نهه کېهږي او کهه چېهرى     ېاجماع هم نه هيل ک
وويههل شههي چههې هلتههه د ) لههن يفلههح قههوم ( لههه حههديث څخههه عههام فهههم موجههود و 
دکتور عبدالحميد اسماعيل وايي چهې : پهه دى حهديث کهې افههام مختلهف       
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شهه ر    نهه واى نهو عاي   د هر چا ذهن مختلف برداشهت کهوي کهه داسهې     يمد
کههه چېههرې وويهل شههي چههې لههحابه و  .بهه ولههې دلههوى لښهکر پههه سههر کههې وتلهه    

هېڅوک له ښځو څخه په عامو والياتو نه دي ټاکلي که دا هم ومنهو ) کهه څهه    
 (پهه مطلقهه توههه دا ويهل غله  دي       هم لکه چې وړاندې مو بېلګې وښهودلې 

ه روا نو دا خونه د دى معنا ورکوي چې د ښځو مقررول روانهدي او نهه يهې په    
تهه   ېوالي داللت کوي او نه دا اجماع هيل کېږي م ځکه چې هغه وخت کې د

د  ماړتيا نه وه هغهه وخهت ) څهه کهم يهونيم زر کالهه وړانهدې ( من هبونه کهم وو         
ښځو رغبت په سياسي چارو کې لږ و او دټولنې طبيعهت پهه دې پيهاوړى وو    

شهي چهې د   ه په ټولنيزو چارو کې هډون ونه کړي م کهه چېهرې ومنهل    ځچې ښ
وايو چهې آيها ټهول مجتههدين پهه دې       مو و اجماع وروسته دا منلې ده وفقها

 داسهې ههو  !  دلي ېتهه رارسه   مهو  متفق او يو شوي دي ؟ ايها د ټولهو کتابونهه    
تهه   مهو  فقهاء وجود لري چهې د هغهوى نظريهات لهه دوى سهره مخهالف دي او       

اجمهاع پهه يهو     دلي نه دي نو بيا دا اجماع نه شوه ځکه چېېيې کتابونه رارس
 آندل او متفهق کېهدل دي م   ېه د ټولو فقههاء و راغونډ پر يوه مسئله وخت کې 

که په لږه پيمانه اختالف ههم وجهود ولهري هغهه اجمهاع نهه ده دکتهور ابهراهيم         
او ې څېړنهې   لهعبدالحميد وايي : ايا قااء له خالفت څخه اسانه ده ؟ هغه 

 واليهت يهې لهحيح   دښهځې لهحيح ده مطلهق     څخه وروسته ليکي چې قااء
دى احکام يې نافذ دي او عملي تطبيق روښانه کړې ده چې ښهځې پهه قاهاء    

.. او د کههې بريههال  شههوي دي  لکههه پههه المغههرب کههې م پههه سههودان کههې م او .... 
 .(12۶)عاطفې وېره اوس له منځه تللې ده

                                                 
 (نظام القااف  االسالم دکتور ابراهيم عبدالحميد .12۶)



 

 
1۳۰ 

 

 سکوتي اجماع :
ه دى لکه  ىاسالمي تاريخ هواه دى چې ښځو په ټولنيزو چارو کې ههډون کهړ  

 .(12۷)د عقب  په دوهم بيعت کې
ابههوبکر  لههه د رسههول اهلل ص لههه وفههات څخههه وروسههته د فههاطمې پههه واسههطه     

لههديق ر  سههره  د علههي ر  لههه بيعههت څخههه منههع کههول م مسههجد د مرکههزي   
شههورا ځههاى و  او  نارينههه او ښههځې بههه دواړه ورتههه راتللههې م او کلههه بههه چههې د   

ښځو  پهه ههډه د خپهل    نارينه او بيان کړلې بيابه دولت  رئي  خپلې ستونزې 
نظر څرهندونې کولې م دلته  دحل او عقد اههل موجهود وو م خهو هېچها منهع      
نه کړلې م په مسجد کې حارت عمر ر  باندې يوې ښځې د مهر پهه هکلهه   
اعترا  وکړ او عمر ر   دهغهې اعتهرا  پهه ځهاى وهااهه حاهرت عايشهه        

کههرم اهلل وجهههه  پههه سههر کههې د حاههرت علههي    زره کسههيزه لښههکر   رېر   د د
مقابلې ته ووتله م نائلې ر  به حارت عثمهان ر  تهه مشهورې ورکهولې م     

پهه وينهو ککهړ کمهي  معاويهه ر        وروسته يې د هغهد هغې له مړينې څخه 
ته شام ته ورولېږه چې د پنځوس زره کسانو څخه ډېهر د انقهالب ) اوښهتون (    

نې او پههههه ډول د هغههههه دوينههههې غوښههههتلو تههههه راووتههههل د علههههي ر   حاميهههها 
م حارت عبدالرحمن بن عوف ر  د دريم خليفهه   ېمرستندويه ښځې هم و

شهفاء ر   لپه ټاکلو کې له ښځو سره مشورى کولې م حارت عمهر ر  ام ا 
پههه بههازار نګرانههه ټههاکلې وه او هېچهها پههه دى ټولههو لههورتونو کههې اعتههرا        
ونکړم چې داخپلهه پهه سهکوتي اجمهاع د ښهځو د سياسهي حقوقهو ثبهوت دى         

                                                 
 تور فواد عبدالمنعم .دک \(مبدالمساوات ف  االسالم 12۷)



 

 
1۳1 

ي چې : لحابه د عايشې ر   د احترام لپاره د هغې په کار چهوپ  ځينې واي
د روا ي  پهاتې شههول م مګههر دا خهول دليههل ځکههه نهدى چههې د لههحابه و چپههوال   

والي دليل دى ځکه چې هغوى په ناروا کار هېڅکله هم چپ نهه پهاتې کېهدل    
ره اوچههت وي کههه څههه هههم د هغههه د کههوونکي رتبههه م شههان م بههرم او مقههام څههوم   

سمراء د نهيک اسدي لور ر  په بازار کې هرځهي  ص وليدل چې رسول اهلل 
هکلهه پهه قمچههين    ېپهه نېکه  امهر او لهه بهدئ څخهه منههع کهوي او خلهک پهه د         

) متروکه ( وهي خوله د ثعلبه لور ر   به پهه عهامو الرو کهې د حاهرت عمهر      
   .(12۸)ر   ته ن يحت کاوه

ښهځې او   ځينې وايهي چهې : سياسهي چهارې غهواړي چهې  انسهان اوزههار وي        
ايجهاد کهړي چهې ښهځې     وکهړي او دا بهه سهتونزې    نرهډ ژوند او يوځهاى سهفر   
 هم سنبالې کړي . ېکار هم وکړي او د کور چار

   ځواب : دکتور عبدالحميداسماعيل داسې ځواب ورکوي :
عربههي ښههځې وليههدلې چههې پههه ټههولنيزو چههارو کههې يههې هههډون وکههړ او لههه   مههو 

 .اوس ههم او پهه لهدر د اسهالم کهې ههم      نارينه سره يې او ه پهه او ه کهار وکهړ    
نهه ټهولنيز ژوندانهه     (لکه چې پورته مو ولوستل ډېر داسې شواهد لرو )  مو 

  . دلې او نه کورني نظام تهېاو چارو ته کوم زيان او لدمه ور رس
دکتور عبدالحميد متولي وايي : د علم م عبادت م کار او عمل په ډههر کهې   

دنر اوښهځې ههډ ژونهد روادى او داكېهدل                       د اسالمي ادابو له مراعات سره
 .(12۹)وکړي او نه تنها سفر    وسره خلوتچې ښځه نه له پردي

                                                 
 دکتور عبدالحميد متولي . \(مبادي نظام الحکم 12۸)

 دکتور عبدالحميد متولي . \(مبادي نظام الحکم 12۹)



 

 
1۳2 

يا لوى وزير چېرته ځي نو څومره خلهک   ولسمشروينو چې کوم  مو نن لبا 
 ورسره وي .

دا  ېبلکهه مد ښههځو د سياسههي حقوقههو سههتونزه دينههي او قههانوني سههتونزه نههه    
ستونزه ده چې د ټولنيزو ظروفو په نظر کهې نيولهو سهره سهم      ټولنيزه سياسي

بايد حل شي تر څو د ښځې لهه ښهه اسهتعداد او ذکهات ځنهې محهروم نشهو او        
 .ملعبه ونه هرځي  ېښځو تنها د شهواني قو

 



 

 
1۳۳ 

 قياس او تېر شريعتونه ) شرع من قبلنا(
 

   قياس  :الف 
 دا څو لورته لري :

په لمانځه کې م د اخترونو پهه   ېم د جمع : ښځه په پنځه وخته لمانځه کې 1
( ههم نشهي    يلمانځه کې امامت نشي کول  نو لهوى رياسهت ) لهدارت عظمه    

 ه وال  دى .ځکوالى او علت په کې ښ
ځهايونو کهې امامهت نشهي کهوالى مګهر دانهه         ېمنو چهې ښهځه پهه د      ځواب :

منههو چههې علههت پههه کههې ښههځه والهه  دى او دا مامتونههه د تعبههد لههه وجههې نشههي  
کمهت پهه   حى مګر ښځه د ښځو لپاره امامت کهوالى شهي او ښهايي چهې     کوال

د مودودي ) رح ( يې وايي هغه دا چې په مياشهت  يکې هماغه وي لکه چې س
نهه لمهون  کهوالى شهي او نهه روژه       ښهځه پكهې   کې څهو ورځهې داسهې وي چهې    

 نيول  شي او شايد په امامت کې به يې دا لوى راز افشاشي  چې ښهځې يهې   
ول نه غواړي او که چېرې دا ههم ومنهو چهې علهت پهه کهې ښهځه        ښکارهيچاته 

عليهه تهرمن     اومقهي     ېوال  دى نو بياهم داقياس مع الفهارق ) چهې دمقه   
دى ځکهه چهې لمهون  محها عبهادت دى او       څه مشابهت او مناسبت نه وي (

له لمانځهه څخهه ځانتهه  مختلهف       ځان ته خاص شرطونه لري او واليت عظم
ياس لحيح ندى که چېرې ووېهل شهي چهې : د لهدارت     شرطونه لري نو دا ق

د  ېچههې امههام د  عظمههي او جمهههور رئههي  لههه شههرطو څخههه يههو شههرط دادى      
مسهجد تهه لهه     ېبلک م جوهه نده ېلمانځه د امامت اهليت ولري او ښځه د د

 تللو څخه هم منع ده .



 

 
1۳4 

دا شرطونه نهه منهو ځکهه چهې کهوم       مو دکتور عبدالحميد اسماعيل وايي : 
و د امههام ) خليفههه ( يههاد هغههه د نائههب وجههود پههه   خههنشههته دى او نههه دليههل پههرى 

لمانځه کې شرط دى ځکه خلهک تنهها ههم لمهون  کهوالى شهي او امهام دا ههم         
 کوالى شي چې د خپل ځان په عو  بهل څهوک د امامهت لپهاره نائهب وټهاکي      
ځکه چې خليفه خو هر مسجد ته تلل  نشهي او ښهځه ههم دا کهار کهوالى شهي       

 ر   چې  عبداهلل د زبير زوى ر  وټاکه . لکه حارت عايشې
ههم کهوالى نشهي او علهت يهې        ښځه قااء کوالى نه شي نو امهات عظمه   : 2

ښهودل  ېدى ځکه چې دهغې غوښتنې او طبيعت عاطفې ته غاړه اښځه وال  
دي م ژر اغېزې الندې راځي ق هد يهې کمهزورى دى او سسهتوال  لهري او د      

 ا کار نشي کوالى .هم د له کبله ر طبعي عوارضو د تکرا
    ځواب :

قياس په قاا منو نه دا مقې  او نهه يهې مقهي       نه د امامت عظم مو :  1 
شهي او د ښهځه والهي سهبب يهې لهه         د اثابته ده چهې ښهځې قاهاء کهول     .عليه

هم کوالى شي   نشي همدا راز واليت عظم  حکم او في لې څخه منع کول
و خ وص تهه کتهل پکهار نهدي     اوعلت په واليت باندې قدرت دى او عموم ا

او دا قدرت لهه ښهځې سهره شهته او دا خهوهم شهرط نهدى چهې امهام دى حتمهاً           
امامههت  رقاضههي هههم وي همههداراز محمههد ابههن جريههر طبههري د قاهها قيههاس پهه    

د سهړي پهه څېهر کهوالى شهي چهې دخلکهو        لحيح نه هيهي او وايهي چهې ښهځه     
لهه نها    تهه پرترمن  فې له وکړي او دا عام حکهم دى چهې خهاص واله  يهې م      

 .(1۳۰)څخه روا ندى

                                                 
 دکتور عبدالحميد متولي . \(مبادي نظام الحکم ف  االسالم 1۳۰)



 

 
1۳5 

اوپهه ځينهو شهرعي احکهامو      ى : عامه قاعده نارينه او ښځينه مسهاوات د  2
سهتثن  هيهل کېهږي او پهه      ا دى هغهه   کې چې د دوى ترمن  څهه تهوپير راغله   

 .(1۳1)ح ندىېاستثن  قياس لح

 م لحت : 
دا م لتاً ښه نده چې ښځه دنارينه و غونډې ته م د قاايا پارلمهان غونهډې   

ه راشي ځکه چې دا د اسالم له ادابو سهره سهمون نهه خهوري اسهالم د ښهځې       ت
 خوندي ساتل غواړي .رو او عزت با

  ځواب : څه چې منع دي هغه له پرديو نارينهه و سهره ځهان مښهل م لهه پرديهو       
سره يوازې کېدل م اوسېدل م ځان لوڅول او دځان سپکوال  دى دانه چهې د  

څخهه ډک مجله  تهه د اسهالمي ادابهو د      دين او دنيها د م هلحت ) ښهېګيې (    
کهې شهک نشهته دى چهې پهه حقهه قاها         ېکې راشهي او د ومراعات په حهدود 

د نماينههده هههانو او د ټههولنې او ملههت او لههه ديههن   مههو دى او  بکههول لههوى ثههوا
او ټهول   همهداډول هيهو  څخه د دفاع غونهډې م د سهتونزو د هوارولهو غونهډې     

 . ىد ىبرابر حقوق ورکړ اسالم نارينه او ښځو ته يو ثواب بولو م 
 (1۳2)اهلل ج فرمايي : )) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ((

ادم تهه ((  ډېر عزت ورکړى دى اوالد د مو يعنې : )) او خامخا په تحقيق سره 
 و ډلې دي چې مساوي حقوق لري . نارينه او ښځينه دواړ اود ادم )ع ( اوالد

  (1۳۳)  ولقد کرمنا بني ادم ن:  2

                                                 
 عبدالوهاب خالف . \(الول الفقه 1۳1)

 . 22٨(البقرة : 1۳2)

 . ٧٠(االسراء : 1۳۳)



 

 
1۳6 

د ادم دى اوالد  ىډېههر عههزت ورکههړ مههو او خامخهها پههه تحقيههق سههره  : ))يعنههې 
او د ادم ع  اوالد نارينههه اوښههځينه دواړه ډلههې دي چههې مسههاوي حقههوق   (( تههه 

  لري .
لمؤمنههون والمؤمنههات بعاهههم او ليههاء بعهها يههاء مههرون بههالمعروف       ا:   و ٣

ويوتهههون الزکهههاة و يطيعهههون اهلل    ةوينههههون عهههن المنکهههر ويقيمهههون ال هههال    
  (1۳۴)ورسوله ن

 
ان دي د ځينههو نههورو  د دوى دوسههت ېمؤمنههان او مومنههانې ځنهه    يعنههې : )) او

واو منههع کههوي لههه بههديو څخههه او قههايموي )اداکههوي(       حکههم کههوي پههه نېكيهه   
 لمونځونه او ورکوي زکات او حکم مني د اهلل ج اود هغه د رسول ص  ((  

او  قهانوني ياسهي م دکتور فوائد عبدالمنعم وايي چې : دا ايت په ټهولنيزو م س 
 .  (1۳۵)قاايي چارو کې دښځې او نر دمساوات معنا لري

:   يا ايهالذين امنو ا اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفه  واحهدة وخلهق منهها      4
   (1۳۶)ا رجاال کثيرا ونساء نمزوجها وبث منه

پيهدا کهړي يهې     چهې  ږئ  لهه خپهل رب څخهه هغهه رب    ېه يعنې : )) اى خلکهو و وېر 
نف  څخهه   ېله دم  يو څخه )چې ادم ع دى ( او پيدا يې کړياست تاسې له نف

ر او ښهځې  ېه نف  څخه سړي ډ ېدله  جوړه د ده چې )حوا ( ده او خپاره يې کړل 
 رې ((  ېډ

                                                 
 . ٧1التوبه :(1۳۴)

 دکتورفوائد عبدالمنعم . \(مبداء المساوات ف  االسالم 1۳۵)

 . 1 م(النساء1۳۶)



 

 
1۳۷ 

ائههل بنثهه  وجعلنها کهم شهعوبا وق   او  :   يها ايهاالنهاس انها خلقنهها کهم مهن ذکهر        ٥
   (1۳۷)لتعارفوا ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم ن

له يو سړي او يوې ښځې څخهه   استتاسې پيدا کړي ي مو لکو يعنې : )) اى خ
بېشهکه عزتمنهد پهه      او جوړ مو کړئ تاسې ذاتونه او قبېلې چې يوبهل وپېژنه  

 ((.تاسو کې د اهلل ج په نزد پرهېزهار ستاسو څخه دى 
ايتونو له غوښتنې سره سهم ښهځې تهه     ېدکتور عايشه عبدالرحمن وايي : د د 

دى م د  ىدنيايي سهتونزو د پورتهه کولهو تثبيهت شهو      د ټولو انساني حقوقو او
   .(1۳۸)سبب او علت يو دى چې هغه عقل دى  وحقوق ېد
کم و عملهههوا ال هههالحات ليسهههتخلفنهم فههه     نما:   و عهههداهلل الهههذين امنهههو   ٦

   (1۳۹)االر  ن
ده اهلل تعال  له هغو خلکو سره چهې ايمهان يهې راوړى دى     ېيعنې : )) وعده کړ

نېههک کارونههه چههې حاکمههان بههه کههړي دوى پههه     يد يههې يتاسههو څخههه او کههړلههه 
دواړه ډلههې  ځمکههه کههې  .(( او پههه مههؤمن کههې خههو مههؤمنې ښههځې او مههؤمن سههړي

ده استاد محمهد عهزه د روزه وايهي     ېراځي او اهلل ج هم له دواړو سره وعده کړ
 چې اهلل ج په قران کې په ديني او دنيوي چهارو کهې د ښهځو او نارينهه و دواړو    

ره کړى دى م او دا د اهلل ج لهه پلهوه د مسهاوي حقوقهو پهه ورکولهو       رسالت ښکا
   .(1۴۰)داللت کوي

                                                 
 . 1٣(الحجرات م 1۳۷)

م تعليمي کال دکتور فواد عبدالمنعم  19٦٧ 19٦٦(دام درمان په پوهنتون کې د عايشې محاضره . 1۳۸)
 په مبدا المساوات کې رانقل کړي ده .

 . ٥٥(النور . 1۳۹)

 استاد محمد عزه دروزه \مراه ف  القران والسنه (ال1۴۰)
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 :څخه  احاديثوله  
: رسول اهلل ص ښځو ته په سياسي ډهر کې د هډون حق ورکهړى دى لکهه پهه     1

 جنګ کې کفاروته امان ورکول .
: رسول اهلل ص په دوهمه عقبه کې له ان ارو سره بيعت وکړ چهې دوه پکهې    2

ې وى دکتور فواد عبدالمنعم وايي چې د دى بيعت په اساس ښځو په يهو  ښځ
   .  (1۴1)مهم سياسي تړون کې هډون وکړ

 
استاد ظافر القاسمي وايي : قهران او سهنت د شهريعت لپهاره دوه مههم م هدره       

دواړو م درو کې داسهې څهه نشهته چهې ښهځه لهه نارينهه سهره لهه           ېدي او په د
 څخه منع کړي .  بيعت

  شريعتونه تېر  :ب 
قران بيانوي چې په تېرو قومونو کهې ههم ښهځو د شهاه  دوره تېهره کهړې ده او       

 ده . ېپه ښه تدبير او حکمت سره يې پاى ته رسول
 همدا راز  د هغوى په اهليت م عقل او ذکاوت اعتراف کوي .

قههران د سههباملکه ) بلقههي  ( دبېلګههې پههه ډول يهها دوي او وايههي چههې هغههه يههوه     
حاهرت   سياست پوهه ښځه وه ښه حکومت يې کهاوه کلهه چهې    هوښياره او په 

ږي ېه کنوهغه پرخپل سلطنت او تاج نهه مغهرره   سليمان ع هغې ته  ليك ورلېږي 
کهوي او د دى لپهاره چهې د شهورا      ېو ته  وړاندياو دا ليک د خپلې شورى  غړ

پهوه   ېپهه د يې  ليک ته سخت ځواب ونه وايي هغوى  ېغړي په ناخبرئ کې د
ي القي ال  کتاب کريم ن يعنهې : )) يقينهاً را اچهول شهوى دى ماتهه يهو       کړل :   ان

                                                 
 دکتور فواد عبدالمنعم . \(مبدا المساوات 1۴1)
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ږي چهې ليهک   ې. (( د هغ  فهم او هوښيار تيا له دېنهه ښهه څرهنهد     ليک قدرمن
   (1۴2)قدرمن وهااه ترڅو يې قوم د : ) االتعلوا عل  واتوني مسلمين (

نهونکي (  کوئ زما په مقابله کهې او راشه  ماتهه حکهم م    ه يعنې : ) دا چې زور م
  يها  سخته تمامهه نشهي بيها ورتهه وايهي :       ېدا پر او په جمله قهر او غ ه نشي

   (1۴۳)افتوني ف  امرى ماکنت قاطعة امرا حت  تشهدون ن ؤايهالمل
 

( راکړئ تاسې ماته په دغه کار زمها کهې نهه     هيعنې : )) اى اشرافو فتوى )مشور
شهه  ) مشههوره   د کههوم کههار هغههې پههورې چههې حاضههر      ې يههم زه فې ههله کههوونک  

  (   (راکړئ 
مشوره کول د هغې د ذکاوت بل ښهکارندوى دى ځکهه مشهوره يهوه غهوره الره      

خاونهدان د زور او   مهو  رې ستونزې هواروي قوم يې ورته وايي چهې  ېده چې ډ
ې او نور اختيار ستا دى چې څه حکهم کهو    ځواک يو او ښه جنګيالي خلک يو

د بشهپړې مرسهتې زور او ځهواک    چهې قهوم يهې ورتهه      ېسهره لهه د   .يهې منهو   مو 
ږي اوبيها هغهه د نبهي او    ېپوره ډاډ او تسلي ورکوي مګر دا بيا هم نه مغروره ک

 تدبير په کار اچوي .  دسياسي ليډر د پېژندنې لپاره څومره ښکل
   (1۴۴)  ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة  ن

او دهغهه   كوې    نو خرابوي ننوزي كلي ته كوم  يعنې : )) بېشکه بادشاهان کله
لپهاره چهې و پېژنهي     ې.(( نو د د ياو د عزت څښتنان بې ابرو کړ انځاى سردار

چې هغه بادشاه دى که نبي هغه ته ډالۍ ورلېهږي نهو کهه ډالهۍ يهې قبولهه کړلهه        

                                                 
 . ٣1(النمل : 1۴2)

 . ٣2(النمل : 1۴۳)

 . ٣4(النمل : 1۴۴)
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ډر دى او جنګ ورسره په کار دى او که قبولهه يهې نکړلهه نهو     ينو تش سياسي ل
ه ) اطاعت ( يې الزم دى کله چې د سلېمان ع حاهور تهه ورغللهه    نبي دى او منن

  تهههرېنهههو هغهههه د بلقهههي  د فههههم م ذکهههاوت او اسهههتعداد د معلومولهههو لپهههاره     
 پوښتل .و

  (1۴۵)  اهکذا عرشک ن
لپاره چې د هغهې پهه تخهت کهې يهې       ېد د  ((يعنې : )) ايا داسې دى تخت ستا

نهه پېژنهدل کېهده چهې هغهه       تغير او بدلون راوسهت  و او پهه بشهپړ يقهين سهره     
تخت همدا دى نو څنګه چې د هغې تخت ته ورته و نو داسې مناسب ځهواب  

  کانه ههو ن لکهه چهې هغهه همهدا وي (( او کلهه يهې چهې وليهدل چهې            :يې ورکړ
و نبهي دى نهو سمدسهتي    اسلېمان ع  بادشاه يا سياسي ليډر نهه بلکهه خليفهه    
بخت  څخههه خاللههون او  يههې ايمههان راوړ او خپههل قههوم يههې د هالکههت او بههد    

 که .ښرانېکبخت  ته 
چههې د م ههر د فرعههون   ېهغههه سههره د د .همههدا راز د فرعههون مېههرمن ) اسههيه ( 

ر و م مګهر لهه   ېه ) بادشا ه ( مېرمن وه چې مال م دولهت م عهزت او ههر څهه يهې ډ     
عقل څخه کار اخلي او دفرعون د بې ځايه دعوو تهر اغېهزې النهدې نهه راځهي      

عذيبوي او ربړوي يې خو بيا ههم د خپهل حهق دريه      که فرعون يې هر څومره ت
 څخه نه اوړي او له اهلل ج  څخه په جنت کې ورته د کور جوړولو دعا کوي .

الزمهه نهده ځکهه     مهو   رشريعت دى او مننه يې پ  ځينې وايي چې : دا پخوان
 . دىغه اوس په اسالم سره منسو  شويه

                                                 
 . 42(النمل : 1۴۵)



 

 
141 

: هغهه احکهام چهې پهه     ځواب : عبدالوهاب خالف په الهول الفقهه کهې ليکهي     
تههه خبههر   مههو پخوانيههو شههريعتونو الزم و او قههران او يهها رسههول اهلل ص تههرې    

لزوم څهه دليهل    د باندې مو  رراکړى وي خو د هغې په منسو  کېدلو او يا پ
نه وي نهو د جمههورو فقههاء و ) احنهافو م شهوافعو او ځنهو مالکيهه و رحمههم         

يهې اطاعهت الزم    مهو   رشهرع ده او په  لپهاره   مو اهلل تعال  ( په نزد دا احکام ز
 دى .

ږي ېه له همدې کبله د احنافو په نزد مسلمان په ذمي او نر په ښځه ق هاص ک 
ځکههه چههې پههه پخههواني شههريعت کههې همداسههې و م لکههه چههې اهلل ج فرمههايي :    

 (1۴۶)  وکتبنا عليهم فيها ان النف  باالنف  ن
شهي پهه     له ژو و کې چې بېشهکه نفه  دى   ېپه د مو يعنې : )) او ليکلي وو 

بههدل د نفهه  کههې (( اوکههه څههوک ووايههي چههې : دلتههه ناسههخ د ) لههن يفلههح قههوم (    
ر احتمهاالت او  ېه ورکړل شو چهې دى کهې ډ   ېحديث دى نو ددى ځواب وړاند

دنظر اختالفات دي چې حجت کېدالى نشي م نوسياسي حقوق ښهځو تهه پهه    
 .اسالم کې ثابت دي 

ري البههن سههعد م سههيرت ابههن بههبخههاري م مسههلم ممسههند احمههد م الطبقههات الک
 هشام م تاريخ امم والملوک م الکامل ف  التاريخ .  

دى م  ىټههول ليکههي چههې ښههځو د رسههول ص سههره پههه بيعههت کههې هههډون کههړ         
شهي چهې کهافر تهه امهان ورکهړي او دا دهغهې          همدارنګه مسلمانه ښځه کول

 .(1۴۷)خپل سياسي حق دى

                                                 
 . 4٥(المائده : 1۴۶)

 دکتور وهبة الزحيلي . \(الفقه االسالمي وا دلته 1۴۷)
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ههم   مهو  ه پنهاه ورکړلهه   رسول اهلل ص ام هان   )ر ( ته وفرمايل تا چهې  چاته  
   .(1۴۸)پنا ورکړله

 

                                                 
 (بخاري .1۴۸)
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دافغانستان په راتلونکي اسالمي حکومت 
 ېکې د ښځو دهډون لپاره څو مشور

 
 ېلکههه چههې دمخههه مههو وويههل ښههځه د ټههولنې نيمههه برخههه ده او د دوى اوزهههار  

چهې د دوى د   ىپرېښودل لکه يو بې هټې او ناکاره ش  ښهه نهه دى م پکهار د   
تجربو څخهه هټهه او فائهده واخېسهتل شهي تهر څهو لهه          عقل م استعداد او ښو

پلههوه ټههولنې تههه کههار وکههړي او لههه بلههې خههوا دخپلههې کههورنۍ اقت ههادي       هيههو
پهه ښهه    يلپاره چې داهلل ج  بنهده هه   ې) مالي ( ستونزى پورته کړى شي او د د

شي پکهار ده چهې لهه      ډول وکړي او دخپل اوالد په اسالمي روزنه کې بريال
اسالمي حکومت تهه   شنا شي نو د افغانستان راتلونکې اسالمي روح سره ا

 چې الندې ټکي مراعات کړي .  يپکار د
شههي چههې شههرعي    مسههاعده کړلهه هد کههار داسههې زمينهه  دې: د ښههځو لپههاره  1

 او ښځې او نر هډ نشي او دواړه کار هم وکړي .   پكې مراعات  حجاب
يعههت او طب لههه  : ښههځو تههه  داسههې کارونههه وروسههپارل شههي چههې دهغههوى       2

 فطرت سره برابر وي .
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) ابتهههدايې م لپهههاره بايهههد بېهههل تعليمهههي مرکزونهههه      ې: د ښهههځو د زده کهههړ  ٣
م لېسې او پوهنتونونه ( جوړ شهي او د هغهوى لپهاره بايهد تعليمهي      متوسطې

 شي . ېاوې برابرياسانت
: د ښههځو لپههاره بايههد بېههل روغتونونههه جههوړ شههي او پههه کههې يههوازې ښههځې     4

 استخدام شي .
 مسجدونو کې دې دښځو لپاره خاص ځاى جوړ شي .: په  ٥
جوړشي چې ښځه پهه کهور کهې ههم م هروفه و اوسهي        ې: داسې پروهرام د ٦

ځينې پروژې او توليدات لکه غالۍ اوبهدل م هنهډل م ) هلهدوزي ( د چرههانو     
 او مچيو ساتل بايد کورو ته نقل شي .

کهم و ټاکهل شهي     : په دولت کې د ښځو لپاره د کار وخت نسبت نارينه و ته ٧
ر کهار ونکهړي تهر څهو کهور تهه ههم        ېه او د ورځې لهه پنځهو سهاعتو څخهه بايهد ډ     

 ورسېدالى شي .
 

 د زده کړى حق : 
اسههالم تعلههيم تههه تههر هههر څههه ډېههر ارزښههت ورکههړى او پههه نههر اوښههځه يههې فههر    

 وهرځاوه م ځکه چې تعليم د دين او دنيا ذريعه ده .
د علم او معرفهت روښهنايي تهه را    اسالم وهړي د ناپوه  له تورو تيارو څخه 

نګړى ارزښهت  اتهه ځه   وسهت و ليهک او ل ووبلل وړومبنيو او وروسهتنيو علمها  
 ورکړى دى .

مړى يهې  وکلهه چهې اهلل ج خپهل محبهوب پهه رسهالت مبعهوث کهړ نهو ترهرڅهه له           
ورته په لوستلو امر وکړ او دقلم لويي او عظمت يې ورته ورڅرهند کهړ لکهه   
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الههذى خلههق خلههق االنسههان مههن علههق م اقههرا      اقههرا باسههم ربههکچههې فرمههايي : 
 (1۴۹) االنسان مالم يعلم ن علم وربک االکرم الذى علم بالقلم م

دى پيهدا    يعنې : )) ولوله د خپل رب په نهوم سهره چهې د ټولهو پيهدا کهوونک      
يې دى انسان له ټوټ  د وينې څخه م ولوله رب ستالوى کهريم دى کهوم    يکړ

نه  ېيې ښودلو انسان ته هغه څه چې دى پرچې علم وښودلو په قلم سره او و
 پوهېده .((  
 ږي چههې ېوينهها څخههه د علههم اوقلههم مقههام او عظمههت ښههه څرهنههد  ېد اهلل ج لههه د

وکهړ بهل ځهاى کهې فرمهايي :   ن م       ېد خپل کالم پېل يې پهر  او مړئ وح ولد
 (1۵۰) ايسطرون نمولقلم و

 (( يعنې : )) قسم دى په قلم او څه چې ليکي 
په دى متفق دي چې اهلل ج په هغه څه سهره سهوهند يهادوي چهې      ټول مفسرين

 په هغه کې لويه هټه او ارزښتمن وي .
له اهلل ج څخه په علم او پوهه کهې   اهلل ج خپلو بندهانو ته الرښوونه کوي چې

 د زياتوالي دعا وغواړي .
 (1۵1)   وقل رب زدن  علما ن

 ((يعنې : )) و وايه اى ربه زما زياد کړه علم زما 
حارت قتاده ص  فرمايي : )) قلم د اهلل تعال  لوى نعمت دى که قلهم نهه واى   

 (1۵2)نو نه به د دين څه پاتې و او نه به د دنيا څه کار وبار کېده ((

                                                 
 .   ٥ 1: (العلق 1۴۹)

 . 1(القلم  : 1۵۰)

 . 114(طه : 1۵1)

 .  ٣٠(معارف القران مولنا محمد شفيع جزء 1۵2)
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انسان له نورو حيواناتو څخه پورتهه او اشهرف هرځهوي نهو لکهه څنګهه        تعليم
تهه شهامل دي م    چې روښانه ده چې د دين احکام نارينه او ښځينه دواړو ډلهو 

چهې د هغهه پهه سهبب ښهځه لهه تعلهيم         يه هې  داسې معقول دليل نهه و بنو بيا 
 څخه محرومه وهرځول  شي م رسول اهلل ص فرمايي : 

 ) د علم طلب په هر نر او ښځې دواړو فر  دى (
يوه ښځه د رسول ص حاور ته راغللهه او عهر  يهې وکهړ چهې يها رسهول اهلل        

ته هم له خپله پلهوه يهوه    مو کوي نو  ېعمل پراوري او  ېص نارينه ستا خبر
تههه يههې     مههو  اهلل ج د رښههودلي دي  ور  وټاکههه چههې تاتههه راشههو او څههه چههې      

راوښيې م رسهول ص ورتهه و فرمايهل چهې : ښهه ده پهه فالنهۍ ور  پهه فالنهي          
 . ش   ېځاى کې راغونډ

هغوى به په همغهې ټهاکلې ورځهې هلتهه راغونډېهدلې او رسهول اهلل ص ورتهه        
 . (1۵۳)کاوه  تعليم

حاهرت شههفاء بههي بهي ر   فرمههايي : )) زه لههه حفها ر  د رسههول اهلل ص لههه    
او راتهه يهې وفرمايهل چهې : تهه        مېرمن سره ناسهته وم م چهې رسهول ص راغه    

پهه ځينهو روايتونهو کهې د سهر        (بدن سرى دانې راخېژي رپ)دېته د سر  باد  
چهې ورتهه    ېه دنهه ښهيي لکهه څنګه     ېپرځاى مير ي هم ياد شوي دي م  دم وله 

 (1۵۴)ليکل ښودلي دي ((
لحابه و به ښهځو تهه علهم ورښهود پهه لهحابه و کهې لکهه عايشهه ر  لهويې            
عالمههانې وې هغههوى بههه لويههو لويههو لههحابه و تههه تفسههير م حههديث او فقهههې    

 کاوه .ردرس و
                                                 

 (متفق عليه .1۵۳)

 (ابوداود متفق عليه .1۵۴)
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په البريقه شرح الطريقه کې ليکي : که دښځې خپل مېړه عالم و نهو لهه همغهه    
او کهه نهه و نهو بههر تهه د علهم د حالهلولو لپهاره وتلهو           زده کهړه کهوي   ېڅخه د

ځينې ايساروالى نشي م اسالم نهه تنهها داچهې د دينهي تعلهيم اجهازه کهړې ده        
د ديني او داسې علم چې انسان ورته پهه ورځنهې ژونهد کهې اړتيها لهري       ې بلک

پدى هکله امهام ابهو االعله     .زده کول يې په نر او ښځې دواړو الزم کړي دي 
ږي ېرح  وايي : )) هغه علمونه چې له انسان څخهه پهرى انسهان جهوړ    مودودي  

دبههه ښههځه  ؤږي د هغههه لههه کبلههه تههرى يههوه م   ېههد هغههه اخههالق پههرې ښايسههته ک  
ښههځې تههه ضههروري او کههه د نههورو   ېږي  د داسههې علمونههو زده کههول هههر ېجههوړ

 ېږي پهه د ېه پهه مخکهې نهه خنهډ ک     ېعلمونو زده کول غهواړي نهو اسهالم د هغه    
 (1۵۵)دود مراعات کړي ((شرط چې د اسالم ح

ۍ کې چې پوههه ښهځه وي د کهورنۍ نظهم ښهه وي د اوالد روزنهه ښهه        نپه کور
چهې   هکېږي په ښځو کې د پوهې او استعداد خاوندانې ډېرې دي او پکهار د 

د دوى اسههتعداد عبههث او بههې ځايههه نشههي م ځينههې علههوم دي چههې ښههځه يههې      
ه سهتره سهتونزه ده   بايد زده کړي او له هغو څخه پهه نهاخبرئ کهې ورته    وهرومر

او داسهې مسهائل هههم شهته چهې نارينههه و تهه د هغهې ښههکارول د شهرم او ننههګ        
مسهائل  خبره ده نو پکار دي چې ښځې خپل عهالج پخپلهه وکهړي م او داسهې     

لکه په شرعي علومو کې م حيا م نفهاس م پهه طبهي علومهو کهې د       زده کړي
د پههردي ځههانګړيو نههاروغيو عههالج او دېتههه اړتيهها پېښههه نشههي چههې     ينه ښههځ

 نارينه په وړاندې خپل عورت لوڅ کړي .

                                                 
 (  پرده سيد ابواالع  مودودي .1۵۵)
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 وتها الن نظههر الجههن داان تعلههم مه  ةهدايههه کهې وايههي .....  وينبغههي للمهرا  پهه  
 اسهل . ن الجن 

يعنې : )) او مناسب ده چې ښهځه د ښهځې د نهاروغۍ عهالج زده کهړي م ځکهه       
 چې خپل جن  ته کتل اسان دي . ((  

علهم فهر  دى م بلکهې وينځهو او      واشهراف  رپه اسالم کې نه يهوازې دا چهې په   
مرئيانو ته هم د علم د حاللولو حق ورکړل شوى دىم آن هغوى ته پهه تعلهيم   
ورکولههو حکههم شههوى دى م رسههول اهلل ص فرمههايي : ) ايمهها رجههل کانههت عنههده   
وليدة فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تاديبها ثم اعتقهها و تزوجهها   

  (1۵۶)فله اجران . (
او  بورکهړي او ښهه اد  تهه تعلهيم    ورچهې وينځهه ولهري او     څهوك  ر يعنې : )) هه 

ازاده کههړي او واده يههې کههړي م نههو هغههه لههره دوه   يېتهههذيب ورزده کههړي م بيهها
او له تعليم څخه بايهد د ښهځې غهر  يهوازې دماديهت م شهتمني        ((اجره دي .

او د خلکو د زړه د خوشحالولو طريقې او چلونه م او دا اداهانو زده کهول نهه   
 ي او نه دا يکشن او فن  ) ارا ( زده کول م چې په فلمونو کې کار وکړي .و
م ختي  او اروپا ته د پوهې لپاره د ښځو د تللو په هکله بايد وويهل    ديېلو

شي چې اسالم خو ښځو ته اجهازه نهه ورکهوي م چهې يهوازې پهه دومهره واټنهو         
 ړۍ ههوا کې سفر وکړي م چې هلته انسهان تهه مسهافر وويهل شهي نهو بيها د نه        

روي ېه ته په يوازې ځان څنګه ځي ؟ او هلته يوازې کلونه کلونه څنګه ت هوا
 ر فاسده ټولنه وي مېاو ختي  په څ  ؟ او کله چې  ټولنه هم د لويدي

                                                 
 (بخاري1۵۶)
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 خو دعلم په وتلو پسې امرکړى دى م که څه هم د نړۍ منم چې رسول اهلل ص 
 ې تلل خو ههم شهرعاً  په بل هوا کې وي او امريکا اروپا او .... ته په علم پس

دونکي د شههوت  ېو اوسونچې د هغو ځاي کوم ناروا عمل نه دى م خو اوس 
م ښځې خو ال څه چهې ان نارينهه ههم م د هغهه ځهاى د نهاوړه        ځيپه اور کې سو
زې الندې راځي خو کله که دا ټولنې لالحې او دښهو اخالقهو   ېاخالقو تر اغ

سفر په شرعي چوکاا کې د خاوندانې شي بيا نو هلته د نارينه و ښځو ټول 
با حالت د دې سهرچپه  ستعليم په غر  او بې تعليمه روا او جائز دى خو نن 

لپاره د ښځو د تللهو اړتيها ههم نشهته م      دى او اوس خو دې هېوادو ته دتعليم
ځکهه چهې پهه اسهالمي هېوادنهو کهې پهه ههرفن کهې ښهوونځي او پوهنتونونههه           

  م څخهه راغلهي ښهاغلي خهو مهو     لهه تعلهي   او اروپها   جوړ شوي دي م د لويهدي 
وليدل چې اسالمي هېوادو ته يهې لهه ځهانو سهره څهه ډالهۍ راوړلهې د هغهوى         

 و هرځيدلې ده ؟  لفکر اوعقيده په کوم پ
 

  د: داوالد حق 
تر هر څه د مخه بايد مور اوپالر کوښ  وکهړي چهې پهه خپهل اوالد اسهالمي      

ړي چې له اسهالم  ږدي او د داسې نومونو له ايښودلو څخه دې ډډه وکېنوم ک
سره سمون نه خوري م د رسول اهلل ص د يو زوى يا لور نهوم ههم بهې معنه  او     

او په اوالد ښهه نهوم اېښهودل د اوالد لهه حقوقهو څهه دي او        بې مفهومه نه و م 
 لوى د ثواب کار دى .

په ټولنه کې خو داسهې نومونهه ههم شهته دي چهې ژبهه يهې پهه ويلهو           مو دلته ز
 ږي .ېشرم
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هغهوى د ژونهد   حقوقو څخهه يهو دا دى چهې پهه کوچنيهوالي کهې د       د هغوى له 
 ټولې اړتياوې پوره شي ا و بايد هلکان په کوچنيوالي کې ختنه کړل  شي .

پهه پهالر الزم دي م چهې     چېد هغوى له حقوقو څخه يوه هم نفقه او جامه ده م
کههار وکههړي م پههر ځههان زحمههت او تکليههف تېههر کههړي م او اوالد لپههاره خههرڅ م       

او نههورې اسههانتياوې برابههر کههړي او پههه کههار دي چههې دخپههل قههدرت او  خههواړه 
ر کهم  ېه توان په اندازه لګښت وکړي م که قدرت او توان لري اوبيا ههم خهرڅ ډ  

 کوي م نو هناه ده .
او محبهت وکهړي م   او د هغوى له حقوقو څخه دا دى چې د هغهوى سهره مينهه    

ټهول کوښه     آرامهۍ لپهاره   هوسايۍ اوو اوسي د هغوى د  هغوى ته مخلا
 وکړي .

ونکههړي م او  او د هغههوى لههه حقوقههو څخههه دادى چههې د هغههوى تههر مههن  تههوپير 
ۍ له جند ټول اوالد ته په يوه سترهه وهوري م او خ ولهاً بايهد هلهک او    يبا

دا تهوپير د اهلل ج لهه قاها څخهه لهه ناراضهتيا       تر مهن  تهوپير ونهه شهي م ځکهه      
 پرته بله مانا  نه لري .

)) د چا چې خور م لور م يا .... وي او هغه يې ژونهدئ   رسول اهلل ص فرمايي :
خه نکړله م سپکه يې ونه هيله او زوى يې پرې غوره نه کړ نهو اهلل ج بهه يهې    ښ

 جنت ته ننه باسي ((  
د هغههوى لههه حقوقههو څخههه داوالد ښههوونه او روزنههه ده چههې مههور او پههالر بايههد 

وروښهيي م لههه  نوي م دينههي ضهروري مسهائل بايههد   ېخپهل اوالد تعلهيم تههه کښه   
الرې وروښهيي م کهه خپلهه نهه پهوهېږي  م هغهه دې        ېټولنې سره د چلنهد الزمه  

ږي م چهې دا تعلهيم پهه راتلهونکې کهې دواړو تهه       ېه مدرسو او ښوونځيو تهه ول 
 هټه رسوي م او دواړو ته خداى ج لوى اجرونه ورکوي .
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  دمور حقوق ه : 
هرځهول  دى م او پهه    اهلل ج د مهور اوپهالر احتهرام او درنهاوى پهه اوالد فهر       

نړۍ کې يې که د چا اطاعت او بې سارى عزت او احتهرام د خپلهې بنهده ههۍ     
 څخه وروسته په بنده هانو الزم کړى دى نو هغه مور او پالر دي .

اهلل ج څو ځله په خپله بنده هۍ له امر کولو څخه وروسته سمدالسهه لهه مهور    
و کهې چهې دمهور او پهالر     اوپالر سره په نېکۍ امر کوي او پهه  قهران او سهنت   

سره په نېکۍ څهومره تاکيهد شهوى دى دبهل ههې  شهي پهه حهق کهې ههم نهه دى            
حسهانا  اوبالوالهدين  االاياه  شوى م اهلل ج فرمايي :   وقا  ربک االتعبدوا 

اما يبلغن عندالکبرا حدهما او کالهما فالتقهل لهمها اف والتنههر همها وقهل      
ن الرحمههة وقههل رب ارحمهمهها ا لهمهها جنههاح الههذل مههفههلهمهها قههوال کريمهها و خ
 (1۵۷)کماربياني لغيرا ن

يعنې : )) او امر کړى دى رب ستا چې بنده هي مه کوه مګر دهمده او له مور 
ږي تاسههره زوړوالهه  تههه يههو لههه دې ېاو پههالر سههره پههه نېکههۍ او کلههه چههې ورسهه 

دواړو څخههه او يهها دواړه نههو مههه وايههه ورتههه )اف ( قههدرهم او مههه يههې رټههۍ او     
نرمه او ښه وينا م وغهوړوه دوى دواړو تهه وزرونهه د عهاجزۍ لهه      وواي  ورته 

رحمته خپل او ووايه اى ربه په دوى رحم وکړه لکه څنګه يهې چهې زمها پالنهه     
 وکړله په کوچنيوالي کې .((  

خپلهې بنهده ههۍ     لهه  اهلل ج له مور اوپالر سره په نېکهۍ امهر کهړى دى او   دلته 
ه دنېکۍ کولو يادونهه وکړلهه   څخه يې سمدستي وروسته له مور او پالر سر

                                                 
 . 24 2٣(االسراء :1۵۷)
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 ېم ځکههه دوى پههه داو کمههزوري وي  يخ ولههاً کلههه چههې هغههوى عمههر خههوړل 
ته سخت اړ وي او دهغوى په وړانهدې يهې د ) اف ( پهه     وخت کې دبل مرستې

اندازه د وړې کلمې له استعمال څخه ههم ممانعهت وکهړ م تهر څهو ناراحتهه نهه        
 شي .

و څخهه يهې يهې ههم کلهک ممانعهت       هغوى ته له نهاوړه وينها او دهغهوى لهه رټله     
م او د هغهوى د  وکړ م او هغوى ته پر دعا غوښتلو يې بنده ههانو تهه امهر وکهړ    

وکههوالي لههه سههتونزو څخههه ډک عمههر وريههادوي بههل ځههاى کههې فرمههايي :          ړو
فه  عهامين ان    اله ف  وولينا االنسان بوالديه حملته امه وهنا عل  وهن و

 (1۵۸)نشکرل  ولوالديک ال  الم ير 
د ده د مههور او پههالر پههه حههق کههې تههه  تاکيههد کههړى دى انسههان مههو : )) او يعنههې 

ځکه چې هېډه کې سهاتلې دى ده لهره مهور د ده بهوج پهه بهوج او لهه تهي ځينهې          
بيلول د دې په دوه کالو کې دا چې په حق ومنه  زما او د خپلې مهور او پهالر   

 م اخر ماته راتلل دي . ((  
چهې هغهه ناتوانهه او مهور د ده      ادوي کلهه دلته اهلل ج انسان ته هغه وخت ور يه 

خههدمت کههاوه پههه ځههان يههې تکليههف منلهه  و م او دا يههې پههه هېههډه هرځههاوه م او  
پوره دوه کاله يې ت  ورکړى دى اوس خو په کار دي چې د هغې شکرانه ادا 
شهههي بهههل ځهههاى فرمهههايي :   و عبهههدو اهلل والتشهههرکوا بهههه شهههيا وبالوالهههدين       

  (1۵۹)احساناً ن
داهلل ج بنههده هههي وکههړئ او لههه هغههه سههره هههې  شهه  شههريک مههه      يعنههې : )) او 

 هرځوئ او د مور اوپالر سره نيکي وکړئ .((  
                                                 

 . 1۴(لقمان : 1۵۸)

 . ٣٦(النساء: 1۵۹)
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 قههل تعههالوا اتههل مهها حههرم ربکههم علههيکم ان ال تشههرکوا بههه شههياء و بالوالههدين    
  (1۶۰)احساناً ن

يعنې : )) و وايه راش  ولولو هغه څه چې حرام کړي دي پر تاسو رب ستاسو 
هههې  شهه  لههه هغههه سههره او لههه مههور اوپههالر سههره پههه     چههې شههريک مههه هرځههوئ 

   (( نېکۍ
محمد علي لابوني وايي : پهه يهو شهي امهر کهول منهع ده لهه ضهد څخهه يهې م           
دلته اهلل ج له مور او پالر سره په نېکهۍ امهر وکهړ م مطلهب دا شهو چهې بهدي        

 (1۶1). کول ورسره حرام دي م نو ځکه يې د محرماتو په ليکه کې ياد کړ
حقوقو ډېهر حهريا و م فرمهايي : )) کهه څهوک       رص د مور اوپالر پرسول اهلل 

جنت غواړي م نو جنهت د مهور تهر قهدمو النهدې دى . (( .....بخهاري م مسهلم م        
 ابن ماجه م نسايي او دار قطني . 

عبداهلل بن عمر ر  وايي يو سړي رسهول اهلل ص تهه وويهل : زه لهه تاسهره پهه       
او لههه اهلل ج ځينههې اجههر او ثههواب   هجههرت او جهههاد کولههو بيعههت ) ژمنههه( کههوم  

يههل چههې اياستاسهو لههه مهور اوپههالر څخههه   غهواړم م رسههول اهلل ص ورتهه وفرما  
 کوم يو ژوندى شته ؟ 

هغوى ص ورته وفرمايل چې لهه اهلل ج  .بلکې دواړه مهغه ورته وويل چې هو 
ورتههه هغههه وويههل ولههې نههه م رسههول اهلل ص   څخههه اجههرا وثههواب هههم غههواړې ؟  

شههه لههه مههور اوپههالر سههره دې نيههک لههحبت او دهغههوى     وفرمايههل چههې والړ  
 .(1۶2)خدمت کوه 

                                                 
 . 1٥1(االنعام : 1۶۰)

 . 2(لفوه التفاسير محمد علي لابوني م ج  1۶1)

 (بخاري م مسلم او د ارقطني .1۶2)
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ليههدل کېههږي چههې رسههول اهلل ص لههه هجههرت او جهههاد څخههه هههم د مههور اوپههالر   
ره پاملرنه وکړله که د انسان مور اوپالر کافر ههم وي م نهو ههم د    ېخدمت ته ډ

 خپل لطف او مرحمت دروازې به پرې نه تړي او دهغوى خدمت به کوي .
سههماء د ابههوبکر ر   لههور وايههي  چههې زمهها مههور د رسههول اهلل ص پههه حاههرت ا

مالهه رسهول اهلل ص څخهه د هغهې     وخت کې ماته راغلله  او هغهه مشهرکه وه م   
   په هکله وپوښتل چې زه له هغې سره خپله لله رحمي وکړم او که نه ؟

 .  (1۶۳)هغوى ص ځواب ورکړ م چې هو کوه يې ورسره
چې له رسول اهلل ص څخه پوښهتنه وشهوه   حارت ابوهريره ر  روايت کوي 

چې زما د نېهک لهحبت ملګريتهوب او ښهه چلنهد ډيهر مسهتحق څهوک دى ؟         
ده م  ېورکړ مهور د يې ده م هغه وويل بيا ؟ ځواب  ېهغه ص وفرمايل مور د

ده م هغه وويل بيا ؟ هغه وفرمايل  ېهغه وويل بيا ؟ هغه ص وفرمايل مورد
 .(1۶۴)پالر دې دى

وي چههې رسههول اهلل ص فرمههايي : كهه بههوهريرة ر  روايههتهمههدا راز حاههرت ا
پهوزه خهړه شهي م    يهې   پوزه دې يې خړه شي م پوزه دې يې خهړه شهي م بيها دې    

چا چې مهور اوپهالر پهه زوړوالهي کهې ومونهدل يهو يهې ومونهد اويهايې دواړه           
  (1۶۵)او جنت ته داخل نه شي . (     لوموند

پهالر پهه واسهطه کبيهره ) لويهه (      د مور ازارول او د اوالد عاق کېدل د مهور او 
 هناه ده .

                                                 
 (متفق عليه 1۶۳)

 (متفق عليه .1۶۴)

 (مسلم .1۶۵)



 

 
155 

رسول اهلل ص فرمايي : ) له ټولو څخه لويه هنهاه ) اکبرالکبهائر( لهه اهلل ج سهره     
 (1۶۶)شريک هرځول او د مور اوپالر له خوا عاق ده (

( هنههاهونو تههه هالکههوونکې هنههاه وېههل شههوى دي م يههوه  ٧پههه حههديث کههې اوه ) 
د په عاق کې دا حتمي ندي چې هغهوى  پکې د مور اوپالر عاق دى او د اوال

کې خپرونههوپههه خولههه ووايههي م يههادې پههه ورځپههااو م راډيوهههانو او نههورو   ېد
 اعالن وکړي .

بلکه کله چې د هغوى پهه ازارولهو کهې ډېرښهت وشهي او دهغهوى زړونهه ازار        
 ږي .ېوکړي اوالد په خپله عاق ک

 

  د مېړه حقوق   ښځه رو: پ
ق لري اهلل ج فرمايي :   الرجهال قوامهون عله     ېر حقوډخاوند په خپله مېرمن 

النسهههاء بمههها فاهههل اهلل بعاههههم علههه  بعههها وبمههها انفقهههوا مهههن امهههوالهم         
 (1۶۷)فال الحات قانتات حافظات للغيب بما حفو اهلل ن 

خپههل مالونههه خههرڅ   چههې ې مقههرر دي پههه سههبب د د  ښههځو ريعنههې : )) نارينههه پهه
څښههتنانو متابعههت  ښههځې چههې نېکههانې وي  هغههوى د خپلههو  ېکههوي نههو کههوم

کههوي م او دهغههوى د مههالونو حفاظههت د هغههوى پههه غيههاب کههې کههوي م هغههه      
 .((   ىد ىمالونه چې اهلل ج د هغې حفاظت په دوى الزم کړ

دلته اهلل ج د نېکې او لالحې ښځې سهتاينه کهوي چهې هغهه د خاونهد د امهر       
ښههځه د  روي پهه کههې د هغههه د مههال سههاتونکې يمنههونکې او دهغههه پههه نشههتوال

                                                 
 (بخاري م مسلم و ترمذي .1۶۶)

 . ٣4(  النساء : 1۶۷)
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ږي چهې ابهوهريرة ر    ېښه څرهنهد  څخه د د حقوقو اندازه له دې حديثخاون
ن تسجد  اة ايې روايت کوي   لو کنت امرا احدا ان يسجدالحد المرات المر

 (1۶۸) لزوجها ن
يعنې : )) که چېرې واى زه چې امر مې کولې يو چاته چې سجده وکړي يوبل 

ي خپهل خاونهد   ک  ته نو خامخا امر به مې کړى و ښځې ته چهې سهجده وکهړ   
 ته (( 

ام سههلمه ر   روايههت کههوي چههې رسههول اهلل ص فرمههايي :   ايمهها امههراة ماتههت 
 (1۶۹)وزوجها عنها را  دخل الجنة ن

يعنې : )) هره ښځه چې وفات شي او خاونهد يهې ورڅخهه خهوښ وي نهو جنهت       
   ته به ننوځي ((

پهه   په ښځه د خاوند اطاعت ) مننه ( واجب ده م او اطاعت دا دى چهې د هغهه  
پرتهه بهه    خوښهې او دهغهه لهه     خبهره يهې ومنهي    روا ږي او ههره  ېکور کې و اوس

کورته ننوزي او د هغهه   ېبهرنه هرځي او نه به بل چاته اجازه ورکوي چې د د
له اجازې پرته په نفلي روژه هم نهه نيسهي م رسهول اهلل ص فرمهايي :   اليحهل      

 (1۷۰) بيته االباذنه نت وم وزوجها شاهد االباذنه وال تاذن ف   ان المراة
يعنې : )) نده رواه هې  ښځې ته چې روژه ونيسهي او خاونهد يهې موجهود وي     

نهه ورکهوي د هغهې پهه کهور کهې ) د ننوتلهو(         ېمګر د هغه په جهازه او اجهازه د  
 مګر د هغه په اجازه ((

                                                 
 (ترمذي :1۶۸)

 (ترمذي1۶۹)

 (بخاري م مسلم و ابو داود.1۷۰)
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په موجوديهت کهې پهه ښهځه واجهب دي چهې لهه مېهړه         شرطونو وڅلور ېاو د د
 ړه شي .سره د هغه کور ته وال

   چې معجل مهر يې ورته پوره کړى وي . 1
  چې په کور کې يې د اړتيا وړ ظروف او سامان ) هغه څهه چهې پهه ورځنهي     2

 ږي ( موجود وي .ېژوند کې ورته اړه پيدا ک
  چې په کور کې د ښځې دنف  او مال امهن وي لهه هاونهډيو څخهه لهرې نهه       ٣

لهه املهه فريهاد وکهړي نهو      وي په دا ډول چې کهه پهه دې کهور کهې د څهه پېښهې       
 ږي .ېخلک ورته راورس

  چې خاوند د هغې خيال وساتي او هغه په امهن او سهکون کهې وخهت تېهر      4
کړي م او د مېړه هغه امهر بهه پهه ځهاى کهوي چهې د کهورنۍ پهه هکلهه وي او د          

و ت ههرفاتو پههورې اړه ونههه لههري ) لکههه د هغههې پههه مههال کههې  يښههځې پههه ځههانګړ
ع کههړى هههم نههه وي او بههل دا چههې خاونههد هههم د  ت ههرف ( او دا امههر شههريعت منهه 

څخه پرته به له هېچا کره شهپه نهه    ېښځې حقوق ادا کړي او د خاوند له اجاز
 لبا کوي .

شهي چهې هغهه د ادب لپهاره و       انه شي نو خاونهد کهول  راو کله که ښځه بدهذ
وهي او د خاوند له حقوقو څخه د اده چې ښځه له ټولو هغه کهارو څخهه ځهان    

هغههه د مېههړه بههرم م شههرف او وقههار تههه زيههان رسههوي او داسههې      وژغههوري چههې  
کارونکړي چې د هغه پهه واسهطه د خاونهد پهه زړه کهې څهه شهک او اندېښهنه         
پيدا شي او د خاوند د شتمنۍ خيال به ساتي م بې ځايه به يې نهه لګهوي ههر    
چاته به يې نه ورکوي او هغه چهې عادتهًا خلهک لکهه فقيرانهو او ملنګهانو تهه        

ي پههروا نههه لههري او دهغههه لههه حقوقههو څخههه دا دي چههې د هغههې    خېههرات ورکههو
بسترې ته په چټکتيا سره ورشي او که شهرعي مهانع لکهه ) حهيا او نفهاس (      
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پهوره کهړي م رسهول اهلل ص فرمهايي :   اذا      ېنه وي د هغه جنسي غوښهتنې د 
  ء اليههه فبههات غاههبان عليههها  جههدعهها الرجههل امراتههه الهه  فراشههه فابههت ان ت  

 (1۷1) ه حت  ت بح .نلعنتها المالئک
تهه را وبهولي او هغهې     ېيعنې : )) کله چې کوم سهړى خپلهه ښهځه خپلهې بسهتر     

انکههار وکههړ لههه دى څخههه چههې ده تههه راشههي او هغههه شههپه پههه هغههې پههه قهههر او     
ښتې ( پرې لعنت وايي تر هغې چې لهبا  خفګان کې لبا کړه نو مالئکې ) پر

 شي .((  
تهه فبهات غاهبان    فراشهه فلهم تاً   ال  ههمداراز فرمايي :   اذ دعا الرجل امرات
 (1۷2) عليها لعنتها الماليکه حت  ت بح ن

يعنې : )) کله چې را وبولي يو سړى خپله ښځه خپلې بسترې ته او هغه ورتهه  
رانه شي او هغه شپه په قهر او خفګهان کهې پهرې لهبا کهړه نهو ماليکهې پهرې         

 لعنت وايي تر هغه چې لباشي .((
 د خاوند د حقوقو لنډيز

 : اطاعت او مننه 1
 : د خاوند د عزت او ابرو ساتنه 2
 : له خاوند سره محبت او مينه  ٣
 : د خاوند درناوى عزت او احترام کول 4
 :د خاوند خدمت  ٥
 ساتنه   ۍ:د هغه د کور او شتمن٦
 :خاوند ته زينتم ارايش او ځان ښايسته کول ٧

                                                 
 (بخاري .1۷1)

 بوداود م ابن ماجه و مسند احمد .(بخاري م مسلم م ا1۷2)
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 نظم جوړول   ۍ:دکورن٨
 القه  :له کور سره مينه م دلچسپي او ع9

 :د اوالد تربيت ) روزنه (1٠
: له خاوند سره له وس سره سم په کار کې مرسته او هغه ته د ژوند ټهولې  11

 اسانتياوې برابرول  
 : د خاوند له دوستانو سره ښه تګالره او ښه اخالق  12
 : د ژوند په ټولو مختلفو حاالتو لبر او قناعت1٣
 :له خاوند سره اخالص او لداقت14

ښځه مطلقه سهلطه لهري او بهې     روړ ده چې په يهوديت کې خاوند پد يادونې 
قېد او شرطه د هغهه پهه واک کهې ده او ههر څهه چهې وغهواړي پهرى کهولې يهې           

 شي .
 

 حقوق  مېرمنېد پر مېړه  سس:و
ر ېه خاونهد ډ  رر حقوق لري همدارنګهه ښهځه ههم په    ېښځه ډ رڅنګه چې خاوند پ

 حقوق لري چې مهم يې دلته يادوو .
وم او   ل مهر به ورکوي که چېرته يې د نکاح په وخهت کهې ټهاکل   دا چې عاج

شهي    يې نه و نو څه چهې دود وي او کهه ور يهې نکهړ نهو ښهځه کهول         که ټاکل
دخهول ههم شهوى وي     چې ځانته يې راپرېنږدي که څه هم لومړى راضي وي او

ته نفقه او جامه ورکړي او د هغې له شان سره مناسب کهور  اوبل دا چې هغې 
 ېدا کړي چې هغه په کې راحت کې وي .ورته پ
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معاويههه القشههيري )ر ( روايههت کههوي چههې يههو سههړي لههه رسههول اهلل ص څخههه  
خاوند څه دي ؟ هغهوى ص ځهواب ورکهړ چهې      روپوښتل چې د ښځې حقوق پ

او پهه جامهه کهې يهې پټهه کهړه        ېهغې ته خوراک ورکړه م کله چې خهواړه خهور  
 م کهوه رټهه يهې مهه    ه ورته مه  خبرې ېوهه بد مکله چې ځان پټوي په مخ يې مه

 .(1۷۳)مه مګر په کور کې هورځنې جدا کېږ
خبههر اوسهه  چههې د ))  رسههول اهلل ص د حجههة الههوداع پههه خطبههه کههې وفرمايههل : 

هغههوى حههق پههه تاسههو دادى چههې هغههوى تههه ښههې جههامې او نفقههه ورکههړئ او لههه  
 (1۷۴)((هغوى سره ښېګړه وکړئ .

 
عدل او ان هاف څخهه کهار اخلهي     به له  که بله ښځه يې وي نو د هغوى ترمن  

م ښههځه د خاونههد لههه اجههازې څخههه پرتههه هههم دمههور او پههالر او نههورو محرمههو      
خاونههد دادى  چههې دينههي م  رشههي م د ښههځې بههل مهههم حههق پهه  مالقههاتو تههه تللهه

 .(1۷۵)ضروري مسائل لکه لمون  م روژه م حيا اونفاس ور وښيي
څخه ځان پوهه کړي ده دا کول  شي چې له بل عالم ېاو که خاوند يې نه پوه

د کور په کار لکه پخول هنډل او داسې نورو به يهې نهه مجبهوروي او خاونهد     
ه مينهه م او محبهت سهاتي م دهغهې     به به ورسره نېک اخالق کوي له هغې سره 

اسرار او پټ رازونه به نه رسوا کوي له هغې سره به ښهه خنهدا او خوشهحالي    
ز او نخههرې بههه يههې منههي کههوي لههه دوسههتانو سههره بههه يههې ښههه اخههالق کههوي م نهها 

ه له طالق څخهه ژغهوري د کهور پهه کهارو کهې بهه        بڅومره چې کوالى شي ځان 

                                                 
 (ابو داودم ابن ماجه او مسند احمد1۷۳)

 (مسلم .1۷۴)

 (احياء العلوم امام غزالي.1۷۵)
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ورسره مرسته او الرښوونه کوي م بل دا چې يواځې په اسهالم کهې ښهځې تهه     
پهوره واليهت لهري ) کلهه چهې هغهه         خپهل مهال     پر دا حق ورکول شوى دى چې

ې څخه پرتهه د هغهې پهه مهال     عاقله او بالغه وي ( او که خاوند د هغې له اجاز
هم وي نو پهه مهال کهې     لېونۍ کې السوهنه کوي نو غالب دى حت  که ښځه

 د پالر او يا د نېکه حق دى . ېبلکميې واليت د خاوند حق ندى 
مګر په يهوديت کې ښځه له مهر څخه پرته نهوره ههې  شهتمني نلهري م هرڅهه      

پاره دى او مهر به ههم  يې د مېړه دي ټوله سرهرداني او تکليف يې د خاوند ل
يا ه يې د هغې لهه مهرګ څخهه وروسهته د     يا له طالق څخه وروسته ورکوي او

هغې ورثه و ته ورکوي او په اسالم کې خاوند حق نه لري چهې ښهځه پهه کهور     
 لهه   کې د هغې د مال لګښت ته اړه باسي بې ځايه يې نه وهي له هغې سره بهه  

انسههان ر ر  فرمههايي : )) ومهربههانۍ څخههه کههار اخلههي م حاههرت عمهه ا ۍنرمهه
بايد په خپل کور کې له خپلې ښځې او اوالد سره دکهوچنې پهه څېهر وي چهې     

 (1۷۶)((څخه کار وانخلي .  ۍسخت له 
حارت عمر ر  تهه ورغه  چهې لهه خپلهې ښهځې څخهه ورتهه          ىيو ځل يو سړ

د نو د حارت عمر ر  د بي بهي ام  ېشکايت وکړي کله چې دروازې ته ورس
د چې له حارت عمهر ر  سهره يهې خبهرې اړولهې      ېې واورکلثوم ر   اواز ي

نو دى سړي له ځانه سره وويل چې ما خو غوښتل چې زه خپل شکايت ده تهه  
 وړاندې کړم داخو هم په هغه څه کې هير دى چې زه پکې هير يم .

                                                 
 (  احياء العلوم امام غزالي .1۷۶)
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حارت عمهر ر  هغهه راوغوښهت او ورڅخهه يهې وپوښهتل هغهه ورتهه خپهل          
ږم ېه ر تېرډېه وويهل : )) زه دېتهه    عمهر ر  ورتهه  حاهرت  ې کړ خو دعر  وړان

 رحقوق لري لکه :  ېځکه چې دا پرما ډ
  دا زمهها او دوز  تههرمن  پههرده ده م زمهها زړه پههرې لههه حرامههو څخههه تسههل         1

 مومي .
   کله چې زه بهر ته والړ شم نو زما دکور او مال ساتونکې ده .2
   زما جامې راته مينځي .٣
   زما اوالد ته شېدې ورکوي .4
 ورته ډوډۍ او ... پخوي . ((  زما ک٥

چې ښځه تاته کوي هغهه خهو ماتهه ههم      ېهغه سړي ورته وويل : کوم خدمت د
   .(1۷۷)کوي څنګه چې ته ورته تېرېږي زه به هم ورته تېرشم

پهه ټولنهه کهې لهه      مهو  تګالره م راشه  اوس ز  پهدا و له ښځو سره د لحابه و
ه کهوم انهدازه ظلهم    چهې بهې هنهاه ورسهره په      ئښځو سره د مېهړو تګهالره وههور   

 کوي او څومره يې وهي .
 ح : هډ حقوق :

ک سلوک کوي م يوبهل تهه بهه مخلها وي يوبهل تهه بهه        ې: يو له بل سره به ن 1
ښه نيت لري م يوله بل سره بهه محبهت کهوي م پهټ او ښهکاره بهه يهې يوبهل تهه          

رې کولهو کهې هڅهه    ېه يوشان وي م يوله بل څخه بهه د ژونهدون د سهتونزو پهه ل    
 (1۷۸)(ولهن مثل الذي عليهن باالمعروف  ج فرمايي :  کوي اهلل 

                                                 
 (البريقه شرح الطريقه .1۷۷)

 . 22٨(البقرۀ :1۷۸)
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هغههوى حههق دى د  ريعنههې : )) او ښههځولره حههق دى لکههه څنګههه چههې د سههړيو پ     
 دستور مطابق . ((

نکهاح  ږي ) چهې څهوک چاسهره    ېدواړو خواو څخه حرمت م اهرت ثابت: له  2
 (ږي ېوکړي نو دبل خوانژدې دوستان پرې حرام

م کله چې ښځه مړه شي نو که اوالد يهې درلهود   : يوله بل څخه ميراث وړي  ٣
نو خاوند څلورمه برخه اخلي او که اوالد يې نهه درلهود نهو د مهال نيمهه ح هه       

اخلي او که اوالد يې نه ح ه اخلي او که خاوند مړشو او اوالد يې ونو اتمه 
 درلود نو څلورمه ح ه اخلي .

سهتالى شهي چهې    : همدا راز يو له بل څخهه ټهول هغهه جنسهي خوندونهه اخې      4
 شريعت ورته رواکړي دي .

 حيا  
 : راپيژني داسې  حيا   سېد مودودي رح 

ح کهې لهه حيها څخهه مهراد      الهطال  ېشهرم دى د اسهالم پهه ځهانګړ     د حيا معن 
هغه يوانسان  د خپل فطرت  او خپل خهداى ج  پهه وړانهدى     ېهغه شرم دى چ

حيها  ږي ېه يهل ک لهور ما كارپهه  هغه وخت محسوسوي  چې د يو منکر ) ناوړه ( 
انسهان د بهد کهاريو او منکراتهو تهه لهه اقهدام کولهو څخهه           ېهغه ځواک دى چه 

 .(1۷۹)منع کوي
ږي او خپل حيانهاک بنهده خوښهوي او مسهلمانانو تهه يهې       ېحيا خوښ راهلل ج  پ

 په حيا کولو امر کړى دى .

                                                 
 (پرده سيد ابو اعل  مودودي .1۷۹)
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 (1۸۰)  قل للمئومنين يغاوا من اب ارهم ن.
خپهل نظرونهه ښهکته واچهوئ .(( يعنهې       يعنې : )) او مسلمانانو ته  ووايهه چهې  

کلههه چههې پههه چهها پههردئ موسههترهې ولګېههدلې نههو سمدسههتي سههترهې ښههکته     
 واچوئ او حيا وکړئ او بيا ورته مه هورئ .

ر   روايت کوي چې رسول اهلل ص  فرمايي : )) دقيامهت پهه ور      ابو هريره
کههړي پداسههې ( کسههانوته د عههرش تههر سههيوري النههدې ځههاى ور٧بهه اهلل ج  اوه ) 
نه وي يو له هغو څخهه هغهه    ىسيور پرته بلڅخه له دې سيوري حال کې چې 

انجلۍ يې ځانتهه راوبهولي او دا ورتهه لهه اهلل ج         څوک دى چې کومه ښکلې 
 (1۸1)((څخه وېريږم . څخه د حيا له کبله و وايي چې زه له خداى ج 

هې ژاړي مګهر هغهه   د قيامت په ور   به ټولې سترفرمايي : ))  رسول اهلل ص 
حيا له کبلهه يهې پرديهو ښهځو تهه لهه کتلهو څخهه ډډه         داو  ېرېچې د اهلل ج  له و

   ((وي . ې کړ
 (1۸2)فرمايي : )) هر دين اخالق لري او د اسالم اخالق حيا ده . (( .

 .))کله چې حيا نه لرې نو کوه  هغه څه چې ستا زړه يې غواړي (( 
 ابو داود ابن ماجه .    
يعنهې : )) حيها د ايمهان يهوه      فرمايي :   الحياء شعبه مهن االيمهان ن   همدا راز  

 (1۸۳)برخه ده (( 

                                                 
 . ٣(  النور :1۸۰)

 (متفق عليه  1۸1)

 (ابن ماجه .1۸2)

 (  متفق عليه .1۸۳)



 

 
165 

حيا په انسان کې يو جوهري ش  او د خداى ج  يو نعمت دى بې حيها انسهان   
په ټولنه کې هې  عزت او درنښهت نهه لهري ههر څهوک ورتهه پهه سهپکه سهترهه          

تهالى نهه شهي او نهه     ږي م حيا په انسان کهې پهه زور را  ېهوري د هېچا نه خوښ
بهې حيها کهوالى شهي او نهه پهه کهور کهې پهه          ښهځه   ېپه زوره څوک حيها لرونکه  

ږي او نهه ههره بههر    ېه دلو او بهر ته په نه وتلو په انسان کې حيا پيهدا ک ېايسار
  ۍوتههونکې ښههځه بههې حيهها وي م او نههه هههم چههادري او پههرده د بشههپړى حيههادار 

نه له ايمان څخهه سهرچينه   عفت م پاکي م حيا او ځان ساتدليل کېدالى شي م
 اخلي .

ښهځې لپهاره    دپاکه ښهځه پاکهه ده کهه پهه کهور کهې وي او کهه پهه کوڅهه کهې م          
اللي حيا له اهلل ج سره اړيکې او په خپل ديهن او مهذهب منګهولې لګهول او     

 . يخپل عزت او ابروته کتل د
هههر څههومره د کههور پههه  کههه څههوک خپههل عههزت او ابههرو تههه ونههه هههوري کههه هغههه    

 ې بنده وساتالى شي بيا هم پاکه پاتې کېدالى نه شي .ديوالونو ک
وهورئ هنده د ابي سفيان ښځه دغه د جاهليت د وخت ښځه او پهه جاهليهت   

سيدالشههداء  ارک تهره  ره سرکښهه ښهځه چهې د رسهول اهلل ص  د مبه     ېکې هم ډ
 په شهيد جسم يې څهه وکهړل م دهغهه زړه يهې پهه غاښهونو      حارت حمزه ر   

او حيها پهرې هرانهه وه     پاکهه وه او خپهل عهزت م ابهرو    کړ م خو کلهه چهې    ېڅير
کله چې رسول اهلل ص لهه هغهې څخهه د زنها د حرمهت پهه هکلهه بيعهت ) ژمنهه (          

ر تعجهب سههره يهې وپوښههتل   ېههپهه ډ او اخسهتل غوښهتل نههو هغهه حيرانههه شهوله     
 او اليلې ښځې هم زنا کوي ؟  ېازاد  چې : ايا
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ت وکهړ خهو کلهه چهې د زنها      ص  سره يې په ههر څهه بيعه   اهلل  وهورئ چې رسول 
او دا يههې پههه ت ههوركې هههم نههه راتلههل چههې   موضههوع راغللههه نههو حيرانههه شههوله 

 .هوندې ازادې او اليلې  ښځې دې هم زنا وكړي 
 

 نظر ښکته اچول يا ) غا ب ر(
 

ل ناموس ته پهه درنهه سهترهه وههورئ تهر څهو       بد سالم فطرت تقاضا ده چې د 
وهوري ځکه که ته دبل نهاموس او   هغه هم ستاسو ناموس ته په درنه سترهه

حيا له منځه وړل غواړې نو هغه ههم سهتا نهاموس او حيها رژول غهواړي ځکهه       
دا ټولې ښځې ضرور دچا لورهانې د چا خورهانې دي م اسالم هم وايهي کلهه   

 ږي نو نظرښکته واچوئ م بيا بيها دهغهې   ېښځې سترهې ولګ ۍکه مو په پرد
ر اختيهاري او د انسهان پهه واک کهې     خواته مه هورئ م لومړى ځل خو چې غي

 (1۸۴)ندي درته معاف دي م اهلل ج فرمايي :   اليکلف اهلل نفسا االوسعها ن
 ((اهلل ج تکليف نه ورکوي چاته مګر څومره چهې د هغهه طاقهت وي .   يعنې : )) 
 خول او بيابيا کتل منع دي .ښاو دنظر 

 (1۸۵) ن يغاان من  اب ارهن ويحفظن فروجهم   قل للمؤمنات
 ېکهو  ېخپلې سهترهې سهاتنه د   ېيعنې : )) و وايه مؤمنانو ته چې ښکته سات

 د خپلو شرمګاهو .((
 (1۸۶)   وقل للمؤمنات يغاان من اب ارهن و يحفظن فروجهن ن.

                                                 
 . 2٨٦(  البقره :1۸۴)

 . ٣(النور : 1۸۵)

 . ٣1(النور :1۸۶)
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 و وايههه مومنههانو ښهځو تههه چههې ښههکته سهات  خپلههې سههترهې سههاتنه    يعنهې : )) 

 ((د خپلو شرمګاهو  ئکو
کهړى دى چهې کلهه کهه ناڅاپهه مهو سهترهې پهه چها          اهلل ج خپلو بندهانو ته امهر  

 پردئ ولګېدلې نو نظرښکته واچوئ او بيابيا ورته مه هورئ .
بهع النظهرة النظهرة    تر   ته وفرمايل : ) ياعلي التعل   ترسول اهلل ص حار

 (1۸۷) فان لک االول  ولي  لک االخرة (
درتهه  مړى خهو  ومړي ځهل څخهه دوههم ځهل مهه ههوره له       ويعنې : )) اى علي لهه له  

معاف دى مګر دوهم نهه (( همهدا راز فرمهايي : ) سهترهې زنها کهوي او د دوى       
م السهونه زنها کهوي او د دوى زنها الس او دول     حهرام شهخا تهه     زنا کتل دي 

 (1۸۸)دي حرام شي ته پښې زنا کوي او د دوى زنا تلل دي حرام ځاى ته (
النظهر  حارت ابن مسعود ر   روايهت کهوي چهې رسهول اهلل ص فرمهايي : )      
  (1۸۹)سهم مسموم من ترکها مخافت  ابدلته ايماناً يجد حالوته ف  قلبه ( 

هر چاچې زما له وېرې پرېښود پهه بهدل کهې     ىد  يعنې : )) کتل زهرناک غش
 به په زړه کې ومومي . ((    الداسې ايمان ورکړم چې د هغې خو و به

د ناڅاپهه  حارت جريربن عبهداهلل ر  وايهي : چهې مالهه رسهول اهلل ص څخهه       
پههه هکلههه وپوښههتل هغههوى ص وفرمايههل ) سمدسههتي سههترهې نظريههو پريوتلو

 (1۹۰)واړوه ( .

                                                 
 (ابوداود م ترمذي او مسند احمد .1۸۷)

 (بخاري م مسلم او ابو داود .1۸۸)

 (طبراني او المستدرک للحاکم روايت له ابن مسعود څخه .1۸۹)

 (مسلم مشکوة .1۹۰)
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همداراز حارت جرير ر   لهه خپهل پهالر او هغهه يهې لهه نيکهه څخهه روايهت          
کوي چې ما همدا پوښتنه له رسول اهلل ص څخه وکړله هغهوى ص  وفرمايهل   

 (1۹1)) سمدستي سترهې واړوه ( 
خت له رسول ص د څخهه دحهو   ځې د حجة الوداع په ود خثعم دقبيلې يوې ښ

او فاهل بهن عبهاس درسهول اهلل )ص(دتهره پهه هغهې         لېوپوښهتنې که  په هکلهه  
 (1۹2)پلو ته واړاوه ( سول اهلل ص د هغه مخه بل ر خې كړلې ښسترهې ور 

مړى ځهل کتهل معهاف    ور روايهات شهته چهې پهه هغهوى کهې له       ېه ډهمداسې نور 
ي بعا  پرهنې دى ته ذوق جمال وايهي نهو   مګر بيابيا کتل منع هيل شوي د

لکههه چههې سههيدمودودي رح  فرمههايي : )  ذوق ولههال خههو هههم لههه همههدې ذوق    
رې فحاش  بنسټ کتل دي نهواهلل ج د دى بنسهټيزه   هږي م د ېجمال څخه جوړ

ړي په لويو هناهونو کې اختهه نهه شهي م اسهالم خهو د      همخنيوى وکړ تر څو و
 ېع کهړې دى اسهالم وايهي چهې څهوک د     ذوق جمال  مخالف ندى او نه يهې منه  
راولهي م او دښهکال    تهر تهاثير النهدې    دې خوښ شي د هغ  ښهکال اوښايسهت  

څکل يې غواړي نو په حالله نکاح ورسهره وکهړه کهه يهوه کفايهت نهه کهوي نهو         
  ( دوه م درې ان څلور وکړه .

سههيدمحمد عابههدبن الحسههيني ليکههي : )) مههن (( پههه دغههه آيههت کريمههه :   قههل     
څخهه پهه    ې غاو امن اب ار هم ن کې د بعايت لپهاره دى نهو د د  للمؤمنين ي

ږي چې ځينې کتنې لکه د ضهرورت پهه وخهت کهې يها محهرم تهه جهايز         ېډاهه ک

                                                 
 (سنن دارمي .1۹1)

 خاري او ترمذي .(ب1۹2)



 

 
16۹ 

دي اوپههه )) يحفظههوا فههروجهم (( کههې )) مههن (( نشههته نههو معنهها دا شههوه چههې زنهها  
   (1۹۳)بالکل  رخ ت نه لري حت  د ضرورت په وخت کې هم (( .

داللت کوي چهې پهه الرې کهې     ېچې دا ټول روايات په دنووى رح وايي  ماما
    .(1۹۴)بلکې مستحب دي مښځه واجب نه ر مخ پټول پ

وخت کې چې فساد او دخلکو سهترهې هرپلهو تهه اوړي او راوړي     ې خو په د
نو ټولو ښځو ته پکار ده چې بهرته وزي نو پټ مخ ووزي او خپهل بهدن د اهلل   

ص کههړي م اهلل ج فرمههايي :   ان  ج پههه حاههور کههې لههه مسههؤوليت څخههه خههال     
 (1۹۵) ک کان عنه مسؤال نئالسمع والب ر والفواد کل او ل

م سههترهې او زړه هههر يههو لههه دغههو نههه لههه انسههان څخههه  يعنههې )) بېشههکه غو ونههه
 ږي ((ېپوښتنه ک

 
 

 :د ښځې کتل پردي نارينه ته 
د سترهو د کنترولولو په هکله چهې کهوم احکهام نارينهه وتهه راغلهي دي هغهه        

ره وه نو ښهځې ههم بايهد    ېځو ته هم راغلي دي يعنې که د شهوت او فتنې وښ
هې  پردي نارينه ته ق داً ونه هوري او که ناڅاپه يهې نظهر ولګېهد نوښهکته     

 به هوري ځکه چې د اهلل ج احکام دواړو ډلو ته شامل دي .
په دې هکله اتفاقي خبره ده چې د پردي سړي يا ښځې عهورت تهه کتهل حهرام     

ه خبره ده چې داکتل په شهوت سره وي او که له شهوته پرتهه وي او  دي برابر
                                                 

 (البريقه شرح الطريقه .1۹۳)

 (شرح النووي .1۹۴)

 . ٣٦(االسراء 1۹۵)
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سهترهې ولګېهدلې نهو سمدسهتي بهه  يهې اړوي : )) د ښهځو او         ېکه ناڅاپه پر
 نارينه د عورت حدود مو مخکې په همدې کتاب کې روښانه کړل . ((

له عورت څخه پرته نورې برخهې لکهه مهخ م الس م سهر م څنګلهې ... پهه کتلهو        
ل فقهاء په دې متفق دي چې کهه چېهرې نارينهه د بهدن کهومې برخهې       کې هم ټو

تههه کتههل د فتنههې او فسههاد الم هرځههي نههو دا ډول کتههل منههع دي ځکههه اهلل ج          
مؤمنو ښځو ته هم په غا ب ر باندى امر کړيدى خو که د فتنې اوفسهاد يها   

ره نههه وه نههو دلتههه فقهههاء د نظههر اخههتالف لهههري م       ېهه دشهههوت د تحريکولههو و  
نظهر ده چههې لههه لههومړي ځهل او ناڅههاپي کتلههو پرتههه    ېه برخههه پههه دو لههږودفقهها 

او داليهل يهې ههم يهو      يښځې ته ههم روانهده چهې بيابيها پهردي سهړي تهه وههور        
 (1۹۶)  قل للمؤمنات يغاا من اب ارهن ن

ساتي خپلې سترهې (( بل دا  ېيعنې : )) ووايه مؤمنانو ښځو ته چې ښکته د
طمې څخهه وپوښهتل چهې )) د ښهځو     حديث چې رسول اهلل ص له خپلې لور فا

څه دى ؟(( هغې ځواب ورکړ چې : )) دا چې سهړي ونهه     لپاره ترټولو غوره ش
او د تائيهد پهه ډول   او سړي دا ونه وينې (( رسول اهلل ص داخبهره ومنلهه    يوين

او الده ځينهې د   ايت ولوست چې   ذريهة بعاهها مهن بعها ن يعنهې : ))     ا يې د
هم د ام المؤمنين حارت ام سلم  هغه حهديث  دو ((دوى له ځينو نورو څخه 

چې روايهت کهوي :  )) زه ) ام سهلمه( او ميمونهه ناسهتې وو چهې پهه دې کهې ام         
تهه  مو ) ام مکتوم په دواړو سترهو ړونهد و( نهو رسهول اهلل ص      مکتوم راغ

  وويل : ايا دا ړوند نه دى چې نهه مهو   وکړ چې له ده څخه پرده وکړئ مو  امر

                                                 
 . ٣1(النور :1۹۶)
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ېژني ؟ رسهول اهلل ص راتهه وفرمايهل ايها تاسهو ههم ړنهدې يه          ويني او نه موپ
   (1۹۷)تاسويې هم نه وين   ....((

او هغهې ورڅخهه پهرده وکړلهه نهو پوښهتنه         حارت عايشې ته يهو ړونهد راغه   
ترې وشوه چې له ده څخه ولې پرده کهوې دا خهو تها نهه وينهي هغهې وويهل : زه        

 (1۹۸)خويې وينم ....
ت د نشتوالي په لورت کهې پهردي نارينهه تهه     دوهمه ډله چې دفتنې او شهو

دښځو کتل روا بولي داسې ځواب ورکوي چې د غا ب هر ايهت د فتنهې او    
شهوت په شتوالي پورې اړه لري اوپه دې لورت کې پهه اتفهاق سهره يهو بهل      

ته حرام دي او دفاطمې پورتنې حهديث ضهعيف حهديث    وته کتل دواړو خواو
کهامو يهو معتبهر کتهاب ههم نهدى       دى چې ههې  علمهي ارزښهت نهه لهري او داح     

رانقل کړى م يوفقيه هم پرې استدالل نه دى کړى حته  هغهو خلکهو ههم پهرى      
نارينهه تهه د ښهځو پهه کتلهو کهې سهخت دريه  لهري او          نه دى کړى چې  استناد

حههرام يههې بههولي م دا حههديث امههام غزالههي پههه احيههاء علههوم الههدين کههې رانقههل     
دي : )) دا حهديث بهزازاو   کړېدى چې حافو عراقهي يهې پهه تخهريو کهې ويلهي       

دى چهې سهند يهې ضهعيف دى ((      طني په افرادو حديثو کې رانقهل کهړى  دار ق
 بزاز وايي چې سند کې يې داسې څوک دى چې زه يې نه پېژنم .

حهديث پهه    ېکهړى دى دد حديث هم ابن قدامه په مغنه  کهې رد   او دام سلم  
يهب حديثونهه   سند کې ) نبههان ( دى او امهام احمهد وايهي چهې نبههان دوه عج      

)) امههام احمههد پههه ضههمني ډول بههل دا چههې .يههو همههدا حههديث  ىد ىروايههت کههړ
 دواړه حديثونه ضعيف او دحديثو له الولو څخه مخالف هيلي دي . ((

                                                 
 (ابوداود م ترمذي او موطاامام مالک .1۹۷)

 (ابوداودم ترمذي م مسند احمد او موطا امام مالک .1۹۸)
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ابن عبدالبر وايي چې : نبهان مجهول الهويه سړى دى او دا احتمال هم لهري  
 او د عايشهې  امام احمد م امهام ابهوداود او اثهرم چهې وايهي د نبههان      چې لکه 

 حديثونه په امهات المومنين ) رسول اهلل ص بيبيانو ( پورې خاص وي .
  کله چې رسهول اهلل ص د اختهر لهه لمانځهه څخهه فهار  شهو نهو ښهځو تهه راغه           

وکړ او په لدقې يې ورته امروکړ او لهه ده سهره بهالل ههم ونهو      وعو يې ورته 
وتهه  وکهه نارينهه   ښهځو  بهه دواړو تهه کتهل بهل دا چهې        ېښکاره خبره ده چهې د 

کتل ههم منهع واى نهو پهه سهړيو بهه ههم د نقهاب او حجهاب اچهول الزم و م ددې           
لپاره چې څوک ورته ونه هوري دلته دا يادونه هم ضرور ده چې ښځه کهه څهه   

رينه طالهب )غوښهتونک  ( وي م د   ( او نا ېهم ډېروخت مطلوبه ) غوښتل شو
هوت راويښوي بلکه نارينه دى چې تل ددى ش ااو د يشهوت ويده د  ښځې

رت پههه يههډېههر نارينههه هههم د ښههځې زړه وړي د هغههه ځههواني م ښههکال م تههوان م غ 
رې کهوي  م لکهه قهران کهريم     يه ښځه اغېزه کوي ان مينه يهې د زړه پهردې ههم څ   

ځينې مورخين يې زليخا بولي )) او ديوسهف  چې د م ر دعزيز دمېرمن چې 
ايي چې د يوسف مينې راز څخه پرده پورته کوي او و ېله دع  په کيسه کې 

شههاعرانو خبههره د يوسههف  د د زليخهها د زړه پههردو تههه الره مونههدلې وه او هغههه   
هغهه يهې پهه خپهل زړه کهې د مينهې د بهل اور د مهړ          وه ېه مينې زليخا لېونۍ کړ

کولو لپاره راوغوښت او د زنا غوښتنه يهې تهرې وکهړه همهدا راز قهران دا ههم       
او ويل يې چې کهه يوسهف زمها     وايي چې زلېخا په خپل همدې هوډ والړه وه

داهيلهه تهر سهره نهه کهړي نهو جهزاء بهه ورکهړم م قهران کهريم وايهي چهې ديوسههف              
ښکال د هغهه ښهار پهه ټولهو ښهځو تهاثير وکهړ د هغهه ښهکال م ځهوانۍ تهازهۍ            
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چې د يوسف له مهخ نهه    ېترد ېدښار ټولې ښځې ) بې هوښه او بې خوده ( کړ
   (1۹۹).پل السونه يې غوڅ کړلچې خ ېيې سترهې اړول زړه نه غوښتل او ترد

کتههل د ښههځې شهههوت راپههاروي يهها  او د سههړي  مږيېنههو کلههه کههه داسههې پېښهه  
او فساد المل هرځي نو بايد چې ښځه سترهې واړوي او که وايهي نهه   دفتنې 

 ېله ياړوي او له کتلو خوند اخلي نو همدې ته رسول اهلل ص  د سهترهو زنها و  
 ده .

شهيانو يهوه ډلهه راغلهه او د نبهوي      حارت عايشه ر   روايت کوي چې د حب
او  رسول اهلل ص دا ننداره پخپله مسجد په انګړ کې يې يوه ننداره وښودله 

   (2۰۰).ماته راښودله
و او دبهي بهي     او له تاريخ څخه ثابته ده چې دا وفد په اوم هجري کال راغله 

 ن  کهې وو ( کهالو پهه مه   1٦ 1٥سو ) لړعمر دپنځلسو او شپا  (ر  )عايشې
 په څادر پټوله .ر    په عايشهه کې وايي چې رسول اهلل ) ص( ب بخاري

کله چې فاطمه د قي  لهور د طهالق پهه عهدت کهې وه نهو رسهول اهلل ص ورتهه         
ږه بيا يې ورته وفرمايل : سره اوسې(ر   )ېچې ام شريک ان ار يوفرمايل 

)) هغهههه شهههتمنه ښهههځه ده هغهههې کهههره لهههحابه ډېهههر ځهههي او راځهههي نهههو تهههه دام    
کهره اوسهېږه هغهه ړونهد دى تهه بهه هلتهه بهې تکليفهه ژونهد تېهر             ( ر  )مکتوم
 کړې ((

 

 :عورت 

                                                 
 . ٣2 2٣(يوسف :1۹۹)

 (مسلم او مسند احمد .2۰۰)
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ږي وايي او ب او هغه شي ته چې بد هيل کېيعورت په لغت کې نق ان او ع
 ونومول شو چې لوڅېدل يې بد هيل کېږي .عورت ځکه په دې نوم  

 د ښځې عورت د پردي نارينه په وړاندې :
پهه ههره معاملهه کهې لهه اعتهدال ) منځومانهه        ديهن دى او    ښهتون ېاسالم يهو ر 

ښځې ته اجازه وکړه چهې کهه ضهرورت     الر( څخه کار اخلي که له يوې خوايې 
درته پې  شي نو د پرديو نارينهه و پهه مهخ کهې خپهل مهخ لوڅهوالى شهي او د         

 مګهر لهه بلهې خهوا نارينهه        شهي فهع کهول  رضهرورت  نارينه و په من  کې خپهل  
ې مخ لوڅ کړ تاسې سترهې ښهکته واچهوئ   وته امر کوي چې که کومې ښځو

څخه ناوړه استفاده مه کوئ او په برنهدو برنهدو سهترهو ورتهه     د هغې له اړتيا
 ښځو ته امر کړى چې :   واليبدين زينتهن االمهاظهر منههان  (ج  )مه هورئ اهلل

(2۰1)  
ښکاروي خپل سينګار مګر هغه چې ښکاره شي لهه دېنهه ((    ېيعنې : )) او ند

چهې خپهل سهينګار چاتهه      ېه دې متفهق دي چهې ښهځې تهه روا نهد     ټول فقهاء پ
کهې د نظهر    ېږي فقههاء پهه د  ېوښيي مګهر هغهه څهه چهې لهه دوى ځينهې ښهکار       

د ځينهو پهه نهزد لهه دې      اختالف لري چې له ماظهر منها څخهه ههدف څهه دى ؟   
 لههوڅېږي اوس څخههه مههراد هااههه ده او هغههه څههه چههې د ضههرورت پههه وخههت کههې 

بايد کهوم ځايونهه لهوڅ       ي  چې داړتيا په وخت كېفقها پدې اړه  اختالف لر
ترالهههي عتههاب  شههي چههې د هغههې پههه لوڅولههو کههې دپههردي نارينههه پههه وړانههدې 

النههدې رانشههي. ټههول فقههها پههردې متفههق دي چههې ښههځه بايههددپردي نارينههه پههر  
خپل مخ ) چې ديو غو  له نرم  څخه پيل د بل غو  د نرم  پهورې   وړاندې د

                                                 
 . ٣1(النور :2۰1)
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دلو ېههل پههه تنههدي کههې د ويښههتانو د زرغون  يههپ او د زنههې النههدې برخههې څخههه  
ورغهوو څنګلهو او قهدمو څخهه پرتهه د نهور بهدن کومهه برخهه           دترځايه پهورې ( 

 ښکاره نکړي او په قدمونو او څنګلو کې هم اختالف دى .
حنبليههان او ځينههې شههوافع رحمهههم اهلل وايههي : د ښههځې ټههول بههدن عههورت دى    

 (2۰2).حت  نوکان هم 
نهې مهراد د دوى پهه    ايهت دى او لهه مهاظهر منهها ځ      تندا پور يې هم او دليل 

دلو پهه وخههت  ېه ناسههتلو او پاڅېدلو م کښېه نهزد هغهه دى چههې دوى يهې د خوځ   
 کې اختيار نلري .

 

 مخ او مړوند
څخههه هيلهه  شههي چههې د  موضههوع هههم لههه هغههو موضههوعاتو  د سههتر او حجههاب 

وسهه  ده او تهر ا  يو تهرمن  اختالفه  وڅخه تر اوسه پورې د فقهااسالم له لدر
دي  ياء په يو نظر راټول شوي ندي م خهو داسهې شهو   هاړه هم فق ېپه د ېپور

ر کهم شهوي وي او پهه    ظخاوندان ډېر ا ودبل نچې په يو وخت کې به د يو نظر 
بل وخت کې به بيا د دى مقابل نظر خاوندان ډېر شوي او د هغه بل کم شوي 

شههمېره و ووي د بېلګهې پههه ډول يهو وخههت داسهې شههوي دي چهې د هغههو علمها     
به يې ښه نهه بالهه     و په وړاندې د ښځو مخ لوڅوره وه چې د پرديو نارينه ېډ

و شهمېره کمهه وه چهې هغهوى د پهردي نارينهه       واو په مقابل کې به د هغو علما
 ېاو بيهها د د للههپههه وړانههدې د ښههځو مههخ او السههونه ) ورغههوى ( عههورت نههه ب    

مههخ او چههې هغههوى د ښههځو   هد ېشههو هو شههمېره ډېههر وبههرعک  د هغههو علمهها 

                                                 
 مغني م نهايه المحتاج م سراج الوهاج او غايه المنتهي .(ال2۰2)
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 ېوړاندې په لوڅولهو کهې يه   رپ واو د پرديو نارينه ومورغوى عورت نه بولي 
چهې مهخ او ورغهوى     ىد ىکم شهو و شهمېر واک نهه وينهي او د هغهو علمها    څهه به  

عورت بولي خو هېڅکله يې هم په حرمت يا کم تهر کمهه مکروههوالي بانهدې     
 او ياد لوڅولو په جواز باندې علماء متفق شوي ندي .

ځکهه چهې ههره ډلهه ځانتهه داليهل لهري او         يههم نهد    دونکېختماو د اختالف 
اختالف يې ځانته بېالبېل الملونهه او وجوههات لهري چهې دا وجوههات  بهه د       
قيامت تر ورځې دوام مومي چې په اسهالمي فقهه کهې د ) اسهباب االخهتالف      

ر کتابونه ليکل شوي دي او د يوه ځهانګړي علهم   ېتر عنوان الندې ډالفقهاء ( 
چههې د ده لههه   ه چههاهغهه رو هېڅکلههه هههم پههوکېههږي خههو  فقههها تههدري توهههه پههه 
ههم د شهريعت پهه     دكافرفتوا نده لګولې ځكه چې هغوى يمخالف د سرهنظر

م هادرو کههې پلټنههه اوا اجتهههاد کههړى دى  او هغهه مسههئله  ورتههه حههق ښههکاره   
اجتههاد حهق هرهغهه چاتهه      شوې ده  چې اوس يې  خپل نظر هرځهول  دى او د 

ه زمانهه کهې ههم د نظهر اختالفهات      په ري شته دى د لحابه و چې لياقت يې ول
ى و ژونهد   (ص )ژوند کې هم وو خهو څرنګهه چهې هغهه    (ص )وو حت  د پيغمبر

هههم  (ص)دل او رسههول اهلل ېههراتللههه نههو اختالفههات بههه ژر حههل ک   ېپههر ېاو وحهه
روزي ېه اجتهاد تائيد کړى دى حت  د هغه چالپاره  يې چې پهه اجتههاد کهې ت   

ېهرى ورکهړى دى خهو    غوره کړى هم د رټلو په ځاى د يو اجر زسم نظر يې او نا
د بېالبېلهو انګيهزو او تمهايالتو     و ځينې علمهاو  ې  د دورمتاسفانه چې زمو

ک حيهران  رتداد ټاپې ولګولې چې سړى ورته هژر د کفراو امخې دومره  ه ل
شي م چهې دا فتواههانې ههم ههې  شهرعي بنسهټ نلهري او اکثهره د سهليقوي م          

 ږي .ېاختالفاتو له مخې لادري ندذوقي او هو
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تع هب يهوې خواتهه پرېهږدي او     زما هيله له درنو لوسهتونکو څخهه داده چهې    
  نظهر  او دحهق پهه تلهه قاهاوت وههړي کهه زمهو       ليکنه د حق په سترهو ولولي 

يهې ومنهي او کهه     ې يې خوښ شو او دا نظر ورته حق ښکاره شو نهو  راسهره د  
عمهل   ېظهر د مخهالف ن  ر د دى نظر پ وکړي ېدا نظر خطا بولي نو مهرباني د

د کفهر او   مهو  دى بهه    کافر او يا منحرف وايو او نه وکړي چې نه به ورته مو
 . نحراف په ټاپو او القابو نمانځي ا

ي څهومره ليکنهې شهوې د     موضهوع  ر تر اوسه پورې چهې د سهتر او حجهاب په    
څخهه   لکهو لهه اسهالم   خره برخه يې له افهراط او تفهري  څخهه ډکهه ده ځينهې      ېډ

پېژنهدلې  رسره سکروټه جوړه کړې ده او نړيوالوتهه يهې د يهوې بالپهه توههه و     
و سهيورى  ونادرچو د رنګينو ځدى حت  د ښ  ترې کښلاو يو تت انځور يې 

وس نهه يهې بههر خبهره     هغه څه مکلفوي چې له  رهم  حرام بولي او مسلمانان پ
و برق  تهر اغېهزى   ده  او ځينې نور بيا د غرب او اروپا د کفري ټولنې د زرق ا

وايهي چهې    ىځو په اوښانو يې خطها شهوي دي  دو  ېالندې راغلي دي او د ور
 يد نقههاب او حجههاب مسههئله پههه اسههالم کههې ځههاى او الههل نههه لههري هههې  فقههه  

مههذهب کههې سههتر او پههرده نشههته او دحجههاب او سههترنظر پههه اسههالمي ټولنههه     
شهته  دوى وايي چې څرنګه ستر او حجاب په اسالم کهې ن  مىد ىتحميل شو

مهخ پټهول د   دوى وايهي چهې پهه ښهځو بانهدې      مده نو دا بهدعت او همراههي ده   
م چهې حاللهول او حرامهول     (  حالل کړي ديج )هغه څه حرامول دي چې خداى

 يوازې د يو اهلل ج کار دى .
په داسې حال کې چې اسالم دا دواړه نظرونه ردوي او د اعتدال دين دى نهو  

عههام مفهههوم تههه وکتههل شههي نههو سههړى   منځومانههه الره  خوښههوي کههه د شههريعت
ږي چې اسالم د سهخت  او شهدت پهه ځهاى اسهانۍ او نرمهۍ تهه تهرجيح         ېپوه
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ورکوي قران څوڅو ځايه وايي چهې پهه ديهن کهې حهرج او سهختي نشهته دى م        
قران وايي چې انسان ترخپله وسه پړ دى رسول اهلل ص چهې خپلهو لهحابه و    

 او سختي مه کوه . اساني کوه ته امر کوي چې )) يسر والتعسر (( 
نو په کار ده چې په اسالم کهې پهه اختالفهي مسهايلو کهې  پهه هغهه نظهر عمهل          

 ره وي .ېوشي چې خلکو ته په کې اساني ډ
اسههالمي نههړۍ سههتر مفکههر   ېد ښههځو د پههردې او حجههاب پههه هکلههه د معالههر 

عالمههه شههيخ دکتههور يوسههف قرضههاوي هههم ديههوې پوښههتنې پههه ځههواب کههې دا  
النقاب للمراۀ ( تر عنوان الندې يې خپره کړې ده چهې   ېړلې ده او د )څمسئله 

 يد يرې برخې هم له همهدې رسهالې څخهه اقتبهاس شهو     ېړنې ډېد دې څ مو ز
 رې فاا کې يې ولول  .ېاو له تع ب څخه په ل  ه غورپهيله ده چې 

 د مخ او ورغويو دلوڅولو حکم :
ى نظهر دا  د حجاب او سترپه هکله په عمومي ډول دوه نظره وجود لري لهومړ 

تر مړوند پهورې عهورت نهدى او نهه يهې پټهول        ىدى چې د ښځې مخ او ورغو
 البته په استحباب کې يې هېڅوک هم څه نه وايي . يفر  د

دوهمههه ډلههه وايههي چههې د ښههځې ټههول بههدن عههورت دى او پههردي تههه د مههخ او       
به لومړى د لومړئ ډلې نظر وڅيړو او په دوههم    مو السونو لوڅول حرام دى 

 به د دوهمې ډلې نظر وڅيړو چې حق نظر په خپله څرهند شي .قدم کې 
 د مخ او ورغويو لوڅول روا دي :

جمهههور فقهههاء پههه دى نظههر دي چههې  دمههخ او روغويههو پټههول واجههب نههدي او     
 وړاندې مخ او ورغوي لوڅ کړي . را دى چې د پردي نارينه پور ښځې ته 

 ه نظر : فد امام ابوحني
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نهه   ېاالختيار کې ليکي ) اليلې ښځې ته د د حنفي فقهې په مشهور کتاب
ره نهه وه  او امهام   ېه شي کتل  مګر مخ او ورغويو ته يهې ( خهو کهه د شههوت و    

ابوحنيفه ورسره قدمونه ههم زيهاتوي چهې ورتهه کتهل روا دي ځکهه کارتهه پهه         
کههې ضههرورت دى دليههل يههې د اهلل ج دا وينهها ده   راکههړه ورکههړه کههې او معههاملو

 (2۰۳)اظهر منهان.  واليبدين زينتهن االم
ښکاره کوي خپهل سهينګارونه مګهر هغهه چهې ښهکاري .((        ېيعنې : )) او نه  د

ايت په تفسير کې وايي چهې لهه  ) مها ظههر منهها (       ېنه اکثره لحابه د دېله د
رنجهو ځايونهه دي ځکهه چهې خپلهه       دڅخه غهر  رانجهه او هوتهه او ههوتې او    

 ټولو ته روا دي .او هااې ته خو کتل خپلو او پرديو  ېرنجو م هوت
ت نهدى  او دقدم په هکله هم روايت شوى  د ى چې کتل ورته روا دي او عور

پټول سخت کار دى اوبل دا چهې مهخ او السهونه تهر      ې ځکه چې په تللو کې ي
قدم ډير مههم دى نهو چهې د مهخ او ورغويهو لوڅهول روا دي نهو د قهدم خهو پهه           

 (2۰۴).حتمي روا وي

 د امام مالک مذهب :
رب المسالک اله  مهذهب امهام مالهک (( کهې ليکهي چهې : )) د پهردي         په )) اق
وړاندې د ښځې عورت له مهخ او ورغويهو پرتهه ټهول بهدن دى او دا       رنارينه پ

 يدواړه عورت ندى . (( د لاوي پهه حاشهيه کهې وايهي چهې کتهل ورتهه روا د       
 (2۰۵).خو چې د لذت نيت نه وي

 

                                                 
 . ٣1(النور : 2۰۳)

 . 1٥٦\4(االختيار لتعليل المختار م عبداهلل ابن محمود ابن مودود :2۰۴)

 (په شرح الم غير د لاوي حاشيه د م ر د دارالمعارف  چاپ .2۰۵)
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 د امام شافعي مذهب :
کې ليکي : )) اليله ښځه  ټوله عورت ده مګهر مهخ   امام شيرازي په المذهب 

 او السونه يې . ((  
 د امام احمد بن حنبل مذهب :

ځينهې ملګهري وايهي چهې      مو   کې ليکي : )) ... زابن قدامه حنبلي په المغن
د ښځې ټول بدن عهورت دى ځکهه پهه حهديث کهې راځهي چهې  )) د ښهځې ټهول          

 (. ىد  ويله غريب تحديث   ېد ترمذي ) بدن عورت دى ((
 (2۰۶)د لوڅولو اجازه ورکړل شوې ده ((مګر هغې ته د مخ او ورغويو

 (2۰۷).د ښځې ټول بدن عورت دى مګر يوازې مخ يې امام احمد وايي چې 
)) امام شافع  او امام مالک  څخه پرتهه امهام نهووى م ابهن     له امام ابو حنيفه 
 ( وايههي چههې د مههخ  م ابههو ثههور م ثههوري او مزنهه  ) رحمهههم اهلل حههزم م او زاعههي 
 ((لوڅول روا دي .

 د دې ډلې داليل : 
 تفسير د   ما ظهر منها ن 

و جمههور ) اکثهره تهابعين او تبهع تهابعين وايهي       ودا ډله وايهي چهې د لهحابه    
چې له   ماظهر منها ن څخه هدف مخ او ورغوى دى حافو سيوطي پهه خپهل   

داسې نمونې رانقهل  کې ډېرى ور ف  التفسير الماثور (( ثت نيف ) الدر المن
 کړي دي .

                                                 
 (المغن  البن قدامه م2۰۶)

 . 1٦9\٣(المجموع امام نووي 2۰۷)
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 ېمهراد رانجهه او هوتهه اخسهت     ېابن  منهذر وايهي چهې حاهرت انه  ر   تهر      
 . يد

سعيد بن من ور م ابن جريهر م عبهد ابهن حميهد م ابهن منهذر او بيهقهي وايهي         
م  ) د مفسههرينو سههردار ( تههرې هههدف رانجههه مهوتههه   چههې عبههداهلل ابههن عبههاس   

 اخيست  دي .چارهل  او غاړه کۍ 
اق او عبدابن حميد په بل روايت کې وايي چهې  عبهداهلل بهن عبهاس     عبدالرز 

 د الس نکريزى او هوته اخيستې ده .له ) ماظهر منها(  څخه هدف 
ههدف مهخ م ورغهوي او     ېابن شيبه  او ابن اب  حاتم وايي چې ابن عبهاس تهر  

ې هوته اخيست  ده  او له همدوى څخه يو بل روايهت دى چهې ابهن عبهاس تهر     
 ايره او د ورغوي دننه برخه اخيستې ده .مراد د مخ د

ابن ابهي شهيبه  ابهن جهريح م عبهد ابهن حميهد  م ايهن منهذر او بيهقهي پهه سهنن             
څخههه د ) مههاظهر منههها( د تفسههير   (ر   )الکبههرى کههې وايههي چههې لههه عايشههې  

ه ( او فههتح ړڅخههه مههراد بنګههړى ) کهه  ېويههل چههې لههه د ېپوښههتنه و شههوه نههو ويهه 
 .(2۰۸)ده
مراد مهخ او ورغهوى اخيسهت  دىم     ېعيد ابن جبير ترابن جرير وايي چې س 

همههدا راز ابههن جريههر لههه عطههاء څخههه هههم همداسههې روايههت کههوي ابههن جريههر او  
عبدالرزاق له مسور بن مخرمه څخه روايت کوي چهې هغهه تهرې مرادبنګهړى     

 . يه ( هوته او رانجه اخيست  دړ) ک
هلل جهار اهلل  پهه   او جلباب اخلي عبدا ېخو عبداهلل ابن مسعود ترى مراد جام

وړنهده جامهه   ځدا هغهه   کې د جلباب تعريهف داسهې کهوي )    ) المراة المسلمه (
                                                 

(فتح د هوتې په څير د سرو يا سپينو زرو وړه  حلقه ده چې په بن ر هوته کې ) د وړې  هوتې ترڅنګ 2۰۸)
 دوهمه هوته کې ( په هوته کېږي .



 

 
1۸2 

جلباب هغه څادر ته ورته ټوټه ده چهې ښهځې يهې پهه سهر       (چې ټول بدن پټوي 
خ عبهداهلل  ابهن حميهد    ېمخ يې را ځړوي )) د جلباب دا تعريهف شه   راچوي او پ

دى چهې مقابلهه خهوا    ېه کړ دى  ىسلفي چې د ښځو د مخ پټولو سر سخته پلو
 (2۰۹).ورسره موافقه نده

 
د ابهن مسهعود پهه      هخو دکتهور قرضهاوي او ځينهې نهور علمها وايهي چهې دلته        

ايهت   ېابن عبهاس او انه  نظهر پيهاوړى دى ځکهه چهې پهه د        مپرتله د عايشې
ماظهر منها يعنې )) هغه څهه چهې   له   واليبدين زينتهن االما ظهر منها ن کې 

ثن  ده چههې دا پههه تت د ښههکارولو لههه حرمههت څخههه مسهه تههرې ښههکاري(( د زينهه
لهه هغهه حرمهت څخهه     اسان  او رخ هت داللهت کهوي يها پهه بهل عبهارت دايهې         

او د مستثن  کړى او حتمهي ده چهې مسهتثن  د اسهانۍ او رخ هت لپهاره ده       
جلباب م څادر يا هغه جامې چې خپله ښکاري په ښکاره کولهو کهې خهو ههې      

ممکههن نههدي ښههځه خوبههه زينههت او ښههکلې  اسههاني نشههته ده او پټههول يههې هههې 
ادري شهي نهو   کړي او که له دى استثن  څخهه ههدف چه    ادري پټېچجامې په 

همهدا    ثن  تهه څهه ضهرورت و ؟   تاسه  ېږي نهو بيها د  ېه خو هسهې ههم نهه پټ    هغه 
رو مفسههرينو لکههه ابههن جريرطبههري م ېههالمههل دى چههې د ابههن عبههاس ر  نظههر ډ

څلههورو واړو امامههانو خههوښ  قرطبههي م امههام رازي م بياههاوي او د مههذهبونو 
چهې ښهيي د ښهځې مهخ او      يم او پهه دې اړه ډېهر احاديهث ههم شهته د      ىد ىکړ

تر مړوند پورې عورت ندى لکه : حارت عايشه ر  روايهت کهوي    ىورغو
چې زما دمورني ورور عبداهلل ابن طفيل لور ماکره سينګار شوې راغله کله 

                                                 
 . (( 1(فتاوى المراة المسلمه جلد 2۰۹)



 

 
1۸۳ 

ې تههرې واړوه ماورتههه چههې رسههول اهلل ص راننههوت او دايههې وليدلههه نههو مههخ يهه  
وفرمايههل :   (ص )دا زمهها ورېههره ده هغههه (ص )وويههل چههې اى د خههداى رسههوله  

)) کله چې انجل  پېغله شي نو روا نده چې ښکاره شي ورڅخهه مګهر مهخ يهې     
ې او ټکېښهود او دخپهل مهو     خپهل الس پهه څنګهل يهې مهوټ      د چې ) او دومره

    (21۰)(ورغوي ترمن  يې د يو موټي په اندازه ځاى پرېښود . 
 

روايههت کههوي چههې ) د هغههې خههور اسههماء د     (ر  )همههدا راز حاههرت عايشههه 
رسههول اهلل ص خښههينه راغلههه او نرمههې او نههازکې جههامې يههې اغوسههتې وې        

چې کله وليدله نو ترې مخ يې واړاوه او ويهې فرمايهل : )) اى    (ص )رسول اهلل
دا او  اسماء کله چې ښځه پېغله شي نو روا نده چې ورڅخه ښکاره شي مګر

  (211)((اشاره يې وکړه مخ او السونو ته  ))دا
مهخ :   ر  د ټېکريو د اچولهو حکهم پهه هريوانونهو ) ټټرونهو( بانهدې دى نهه په         2

منهو  ؤم (ج )ه المرء ة المسلمة کهې کهړې ده م دا چهې اهلل   پهمدا نيوکه عبداهلل 
 . ٣1بن بخمرهن عل  جيوبهن ن ..... النور ښځو ته خطاب کوي   وليار

  ې :  ) را وادې چههوي ټيکههري خپههل پههه خپلههو هريوانونههو بانههدې ( کههابل    يعنهه
تفسير ورسره زياتوي چې ټټريې ښهکاره نهه شهي ( خمهر د خمهار جمهع ده چهې        
ټيکهههري تهههه وايهههي او جيهههوب د جيهههب جمهههع ده چهههې هريهههوان او ټټهههر تهههه يهههې  

 (212).وايي

                                                 
 (جامع البيان عن تاويل اي القران م المنثور امام سيوطي او تفهيم القران .21۰)

 اني هم پرې استناد کړى ده او لحيح جامع ال غير هم رانقل کړى دى .(ابو داود شيخ الب211)
 () المرء ة المسلمة 212)
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چهې ټيکهري داسهې پهه سهرکړئ چهې غهاړه او        ښځو ته داسې امرکهوي  (ج )اهلل 
ر دې ټټهر اوسهينه لهوڅ    ېه هم ورسره پټ شي او د جاهليت د وخت پهه څ موټر ټ

نه پرېږدي م نوکه د مخ پټول هم فر  واى نو اهلل ج به په پوره لراحت سهره  
د مخ په پټولو هم امر کړى واى او ويلي به يې و چهې ټيکهري پهه مخونهو ههم      

دى چهې  هريوانونهو امهر وکهړ او همهدا المهل       ررا وځړوئ لکه څنګه يې چې په 
  هريوانونههو رامههام ابههن حههزم وايههي : )) اهلل ج ښههځو تههه امههر وکههړ چههې ټيکههري پهه 

د مهخ د   ىاو دا دليهل د .غاړې او سينې  دورت عواچوئ او دا دليل په سترد
 روا والي.((   رلوڅوالي پ

د دې ايههت د تطبيههق عملههي بيههه د پښههتو پههه قههومي خلکههو کههې ښههه ترسههترهو   
ټټههر دواړه پههه څههادر پههټ وي او مههخ  کېههږي چههې پلههو ورتههه وايههي يعنههې سههر او

 لوڅ .
 ته دسترهو په کنټرول او ښکته ساتلو امر :  نارينه وو    ٣

تههه امههر شههوې دى چههې کلههه مههو پههه کههومې  نارينههه وو پههه قههران او حههديثو کههې 
پردئ مهخ لهوڅې ښهځې بانهدې سهترهې ولګېهدې نهو خپلهې سهترهې کنتهرول           

 کړئ او نظرونه مو ټيټ واچوئ .
 (21۳) يغاو امن اب ارهم ن  قل للمؤمنين 

 منو سړيو ته چې خپل نظرونه دې ښکته وساتي . ((  ؤيعنې : )) و وايه م
انو ضهمانت راکهړئ زه بهه    يفرمهايي : ) تاسهو ماتهه د شهپږو شه      (ص)رسول اهلل 

 (21۴)تاسو ته د جنت ضمانت درکړم ... او نظرونه ښکته سات  ( .

                                                 
 . ٣٠(  النور 21۳)

 (  مسند احمد م بيهقي .21۴)
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) يهها علههي التبههع النظههرة    تههه وفرمايههل : )  (ر  )حاههرت علههي  (ص)رسههول هلل 
 (21۵) ول  وليست لک االخره . ((االالنظرة فان لک 

له لومړي ځل څخه پرتهه دوههم ځهل مهه ههوره لهومړى        (ر )يعنې : )) اى علي 
 درته معاف دى مګر دوهم نه .((  

نو که ټولې ښځې په نقاب کې واى او دټولو مخونه پټ واى نو څه ضهرورت  
ده ؟ او کههه مخونههه لههوڅ نههه واى نههو  ېههر کب ههر امهه تههه پههه غهها و چههې سههړيانو

حارت علي ته به يې ولې وېل چې لومړى ځل درته معاف خو دوهم ځل پهام  
کوه او کله چې سترهو هې  نه ليدالى او مخونه پټ واى نو په حديث کې به 

ونکې ده .  دا او داسهې نهور ډېهر    ول کېهدل چهې : نکهاح د نظهر کنټروله     يولې و
چههې د پههردئ ښههځې پههه مههخ مههو کههه سههترهې روايههات شههته چههې تههرې جههوتيږي 

ولګېههدلې نههو مههخ واړوئ (( چههې دا هرڅههه د ښههځې د مههخ پههه لوڅههوالي داللههت  
 کوي .

   اهر که د هغوى ښکال ستا هرڅومره خوښه وي . 4
ته فرمايي :   اليحل لک النساء من بعهد وال ان تبهدل   (ص )رسول اهلل  (ج )اهلل

 (21۶)بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن ن
ې : )) له دې وروسته ستا لپاره نورې ښځې رواندي او نهه د دې اجهازه ده   يعن

ځاى نورې ښځې  راولې اهر که د هغوى ښکال ستا هر څهومره   رچې د دوى پ
 خوښه وي . ((

نو کله چې د هغوى مخونه پټ وي نهو دهغهوى حسهن او ښهکال بهه څهه ډول و       
 وينې چې د ده خوښه شي ؟  

                                                 
 (  مسند احمد م ابوداود م ترمذي .21۵)

 . ٥2(  االحزاب :21۶)
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 ومه ښځه وليدله او خوښه يې شوه .  کله چې له تاسې څخه چا ک ٥
څرهنهدوى دي  چهې پهه لهدر د اسهالم کهې لهه         ېپېښې او ن هوص د د  ېډېر

ډېرو کمو ښځو څخه پرته نورې ټولې مخ لوڅې وې او نقاب يې نه درلود لهه  
يهوه  روايت کوي چهې رسهول اهلل ص    (ر )څخه يوه نمونه : حارت جابر  ېد

پهه داسهې حهال کهې       ته راغه  ( ر )ښځه وليدله چې خوښه يې شوه نو زينب
رنګ کاوه يهې نهو خپلهه غوښهتنه يهې لهه هغهې        پوستک  سوالوه او  ېچې هغ

سره پوره کړله ...... بيا يې وفرمايل )) کله چې له تاسهو څخهه کهوم يهوه ښهځه      
کوروالې وکړي ځکهه دا لهه    ېوليدله او خوښه يې شوه نو خپلې ښځې سره د

 (21۷)ي  . ((منځه وړي هغه څه چې د ده په نف  کې د
 

مشکوة او دارمي له ابن مسعود څخه همداسې روايهت کهوي خهو پهه دومهره      
دى او پهه کهې ويهل      نوم راغل (ر  )توپير چې هلته د زينب په ځاى د سوده

شوي دي چهې )) ههر چهاچې کومهه ښهځه وليدلهه او خوښهه يهې شهوه نهو خپلهې            
 ((دى . ته دې راشي ځکه له دى سره هم هغه شې دى چې له هغې سرهښځې 

په يوبل روايت کې راځي چې فالن  زما ترڅنګ تېره شوه نو زما په زړه کې 
څرهنههدوى دى چههې رسههول   ېد ښههځو شهههوت را وپاريههده ...(( دا حههديث د د  

ښهځه ليهدلې ده او دهغهې پهه ليهدلو يهې د بشهريت او        کومه معلومه  (ص )اهلل
ا کههار نارينههه تههوب لههه فطههري غوښههتنې سههره سههم شهههوت را پارېههدلې دى او د

هغه وخت ممکن دى چې مخ يې ووينې تر څو چې فالن   پهرې لهه نهورو بېلهه     

                                                 
 (  مسلم م کتاب النکاح .21۷)
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دل يې هم داسې وي چې بشري شههوت راپهاروي نهو څرهنهده شهوه      ياو ل يکړ
 چې هغه وخت ښځې مخ لوڅې هرځېدلې .

   نظريې پرى پورته او ښکته وهرځاوه . ٦
رسهول  ځه بخاري او مسلم له سهل ابن الساعدي نه روايت کوي چهې يهوه ښه   

اهلل ص ته راغله او ويې ويهل چهې يها رسهول اهلل زه راغلهې يهم چهې تاتهه خپهل          
نفهه  ) ځههان ( در وبخښههم نههو رسههول اهلل ص هغههې تههه وکتههل او نظههر يههې پههرې    

ښههځې  ېښههکته او پورتههه و هرځههاوه بيههايې سههر ښههکته کړبيهها هرکلههه چههې د     
يهو   (ص)ناسهتله د رسهول اهلل   ېوليدل چې رسول اهلل ص حاجت نه لري نهو کښ 

کهه تهه ورتهه     (ص)ر  يهې وکهړ چهې اى د خهداى رسهوله      عه ى پاڅېهد او  رملګه 
ې نهه واى نهو   اړتيا نه لرې نو ماته يې په نکاح کړه ... (( نو که داښځه مخ لوڅ

چههې هغههې تههه وهههوري او پورتههه او ښههکته پههرې       رسههول اهلل ص نشههو کههول   
ځکههه کههه ه مههخ لهوڅې د خطبههې پههه نيهت هههم نهه و   سهترهې وهرځههوي او د هغهې   

پهه   ې کهړى واى بلکه   ټمهخ په   بېرتهه  خپهل    يهې  ت واى نو بيها بهه  يدخطبې په ن
ناسهتله او ځينهو لهحابه و ههم     ېحديث کهې راځهي چهې دا ښهځه بيها هلتهه کښ      

 وليدله تردې چې يو لحابي ورسره د نکاح وړانديز هم وکړ .
   د خثعميه او فال ابن عباس حديث . ٧

د  (ر )ړى دى )) فاههل دا حههديث هههم بخههاري م مسههلم او ترمههذي روايههت کهه   
شاته ناست و چې دخثعم دقبيلې يوه ښهځه راغلهه او لهه هغهه      (ص)رسول اهلل 

ص نههه يههې د حههو پههه هکلههه پوښههتنې کههولې او فاههل ابههن عبههاس د رسههول اهلل  
خې کهړې رسهول اهلل ص د هغهې مهخ بهل      ښد تره زوى په هغې سترهې ور (ص)

عورت واى نهو رسهول    خواته واړوه .(( امام ابن حزم وايي چې که د ښځې مخ
چپ نهه پهاتې    ۍخ لوڅمپه   اهلل ص به د دومره خلکو په وړاندې د دې ښځې 
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او ښهکال   يکېده او که مخ يې پټ واى نو ابن عباس به د هغې له بهد رنګهوال  
)) رسههول   :څخههه څههه خبرېههده م پههه ترمههذي کههې دا کيسههه داسههې راغلههې ده         

 (ص)لههه رسههول اهلل   (ر  )د فاههل څههټ بههل خواتههه واړوه نههو عبههاس   (ص )اهلل
 (ص)ول اهلل د تهره د زوى غهاړه و هرځولهه ؟ (( رسه     ېڅخه وپوښتل چې ولې د

ورته وفرمايل چهې ځهوان هلهک او ځوانهه نجله  مه  وليهدل نهو د شهېطان لهه           
حههديث نههه   ېلمسههونې څخههه بههاوري نههه وم ( امههام شههوکاني وايههي چههې لههه د      
وادي همهداراز  استنباط کېږي چې د فتنې څخه د امن په وخت مخ ته کتهل ر 

پوه چې د ښځې مخ ته کتل روادي نو ولهې بهه يهې      عباس نه واى  که حارت
له رسهول اهلل ص څخهه پوښهتنه کولهه ؟ نهو داسهې ښهکاري چهې عبهاس پهوه و           

 (ص)چې دښځې مخ ته کتل روا دي او دا چې فال ورته کتهل او رسهول اهلل   
ي چهې هغهه   دا شو م فال ابهن عبهاس وايه   ييې مخ واړوه نو عباس ته سوال پ

ښکلې ښځه وه (( معن  دا چهې مهخ يهې لهوڅ و او فاهل يهې ښهکالته ههم پهام          
دى م پهه نېهل الوطهار کهې وايهي چهې دا حهديث پهه دې خبهره د اسهتدالل            ىکړ

لپههاره ډېههر ښههه دى چههې د   واذا سههاء التمههو هههن متاعهها فسههئلو هههن مههن وراء    
ل حجاب ن ايت د رسول اهلل ص پهه بيبيهانو پهورې خهاص دى ځکهه چهې دفاه       

کيسه په حجة الوداع کې پېښه شوه او د حجاب ايتونه په پنځم هجري کهال  
 کې نازل شوي دي .

   نور احاديث :  ٨
جابربن عبهداهلل ر  وايهي چهې )) لهه رسهول اهلل ص سهره پهه يهوه لمانځهه کهې           

بيا تېهر شهو    حاضر وم لمون  يې له خطبې مخکې ادا کړ ... جابر ر  ووېل :
و وعو يهې ورتهه وکهړ او پنهد يهې ورتهه وکهړ ورتهه         ن تر دې چې ښځو ته راغ 

رات ډېرکوئ ځکه ستاسو ډېره برخه د جهنم لرهي دي (( بيها  ييې وويل : )) خ



 

 
1۸۹ 

دښځو له منځه يوه غهوره ښهځه را پاڅېدلهه چهې سهوربخن تهور رنګهه اننګهي         
يې درلودل (( نو که د دې ښځې مخ پټ واى نو حارت جابر څه پوهېده چهې  

رنګه دي م مسلم او ابو داود له حارت جهابر څخهه    اننګي يې سور بخن تور
روايههت کههوي چههې رسههول اهلل ص داختههر پههه ور  لههه خطبههې څخههه وړانههدې پههه  

بيا يې خلکو ته خطبه واوروله بيا کلهه چهې د خهداى ج نبهي     ل وکړ يلمانځه پ
ص فار  شو او ښځو ته راغ  نو وعو او پند يهې ورتهه وکهړ پهه داسهې حهال       

وه او بالل خپله جامه غوړولې او ښهځو   ېتکيه کړ کې چې دبالل په الس يې
 په کې لدقې اچولې وايي : )) ښځې به خپله هوته په کې اچوله او ....((

ابن حزم وايي : که ورغوى عورت واى نو هغوى به نه لوڅاوه او کهه ورغهوى   
 لوڅ کړى نو د هوتو اچول څنګه ممکن شول ؟  ييې نه و

ؤمنې ښځې بهه لهه رسهول اهلل ص سهره د     ه ممو حارت عايشه ر  وايي : )) 
ه راتلو م په داسې حال کهې چهې پهه خپلهو پړونهو کهې بهه تهاوې         تسحر لمانځه 

د  نههو چههې لمههون  اداکههړ م مههوخپلههو کورونههو تههه کلههه بههه  و وو بيهها بههه هرځېههدل
   (21۸)((.   تيارې له کبله به نشو پېژندل

ه پېژنههدلې د دى حههديث مفهههوم پههه دې داللههت کههاوه چههې دوى لههه تيههارې پرتهه 
 او دا په هغه وخت کې پېژندل کېږي چې کله مخ لوڅې وي . ېشو

مسلم روايت کړى دى چې سبيعه د حارث لور د سهعد بهن خولهه مېهرمن وه م     
سعد د بدر په غزا کې هم هډون درلود خو په حجة الوداع کې په داسې حهال  

ږاوه کې وفات شو چې مېرمن يې ) سبيعه ( حامله وه م کله يې چې حمل وزېه 
و تهه ځهان   ياو له نفاس څخه هم پاکه شوه نو د نوي واده لپاره يهې غوښهتونک  

                                                 
 (   مسلم م ابوداود م ترمذي .21۸)
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  ولهې  دې او ورته يهې و وېهل چهې ))     بعک ورغ کړ چې ابو سنابل بن  ېښکل
 !  ېښکلې او سينګار وينم ؟ لکه چې واده غواړ

چې څلور مياشهتې او له  ورځهې در     ېترد ستا نكاح روا  نده   نه واهلل چې 
په دې داللت کوي چهې سهبيعه د ابهو سهنابل      ې شي .... (( دا حديثباندې تېر

واى نهو  نهه   ې ښکاره شهوه نهو کهه دا مهخ لهوڅې     په مخ کې ښکلې او جوړه شو
دى ؟ او ابو سهنابل د هغهې محهرم     ابو سنابل څه پوهېده چې دې ارايش کړى

حارت عمهار ابهن ياسهر      نه وتر دى چې بيا يې ترې دنکاح غوښتنه هم وکړه
کوي چې يو سړى د يوې ښځې ترڅنګ تېر شو نو خپلې سهترهې يهې    روايت

چهې بالکهل يهې تهرې سهترهې      ) يعنې دومره يې ورته وکتل ورپورې وهنډلې 
پهه  شهو چهې لهه ديهوال سهره      برابرتهردې چهې دا سهړى پهه يهو ديهوال        (نه اړولهې  

 اهلل ص ته په داسهې حهال کهې راغهې چه      جنګېدلو يې مخ ټپي شو بيا رسول 
نههې بهېههدلې م رسههول اهلل ص تههه يههې وويههل چههې :  اى د خههداى   مههخ يههې وي رپهه

رمايل کلهه چهې اهلل ج بنهده تهه     رسوله ما داسې وکړل م رسول اهلل ص ورته وف
 دنيا کې ورکوي ... (  په ر اراده وکړي نو جزا يېد خي

وايي : دا حهديث   ست  دى چېهيثمي په مجمع الزوائد کې را اخي دا حديث
 (21۹).د دى م و دې کتل شيسند يې جي طبراني روايت کړى دى او
او  کههوي چههې هغههه وخههت کههې ښههځې مههخ لههوڅې وې  دا حههديث پههه دې داللههت  

ځينې داسې ښکلې ښځې هم په کې وي چې دځينهو خلکهو زړه نهه کېهده چهې      
او  سهره بهه ههم ټکهر شهو م      دېهوال   خهوا  واړوي تهردې چهې لهه    سترهې ترې بهل  

بهداهلل ابهن عبهاس ر  څخهه     بخاري له عتردې چې په مخ يې وينې و بهيږي .

                                                 
 النقاب للمراه دکتور يوسف القرضاوي .(21۹)
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همدا د اختر کيسه روايت کهوي وايهي : زه د اختهر پهه لمانځهه کهې لهه رسهول         
خطبهه ولوسهتله   اهلل ص سره حاضر وم رسول اهلل ص له لمانځه څخه وروسته 

چې بالل هم ورسره و چهې وعهو يهې ههم ورتهه وکهړ او پنهد        بيا ښځو ته راغ  
رکړئ م ابهن عبهاس وايهي )) مها     يې هم ورکړ او امر يې ورته وکړ چې لدقه و

بههه يههې د بههالل پههه جامههه کههې     ل چههې السههونه بههه يههې او دول او لههدقې  وليههد
 ېکهې د د  ياچولې (( ابن حزم وايي چې ابن عباس د رسول اهلل ص په شهتوال 

ښههځو السههونه وليههدل نههو ثابتههه شههوه چههې د ښههځې ورغههوى او مههخ عههورت نههه   
 دى ((  

 برېښېده .  لحابه وته نقاب اچول نا اشنا عمل  9
په رواياتو کې راځي چې کله به کومې ښځې نقاب واچهاوه نهو دا بهه لهحابه     

وته نا اشنا کار ښکارېده او پوښتنې بهه ورتهه راوالړې شهوې م ابهوداود لهه      و
څخه روايت کوي چې ) د ام خالد په نوم يوه ښهځه د رسهول      ابن شماسيق

و او دخپهل    لاهلل ص حاورته راغله په داسې حهال کهې چهې نقهاب يهې اچهو      
وژل شوي زوى پهه هکلهه يهې پوښهتنه کولهه م د رسهول اهلل ص ځينهې لهحابه         

نقاب په ليدلو په تعجب سره ترې و پوښتل چهې راغلهې يهې د زوى     ېو د دو
هم اچول  دى ؟ هغهې ورتهه ووېهل )) چهې کهه خپهل        ېپوښتنه کوې او نقاب د

 ((  ړې .ورك دى نو خپله حيا خو مې نده ى کړله السه ورزوى مې 
نههو کههه هغههه وخههت کههې نقههاب رواج او عههادت واى نههو دحههديث راوي بههه ولههې   

او لحابه و بهه ولهې تعجهب کهاوه او  دا کهار بهه        وويلې چې نقاب يې اچولې 
د زوى پوښتنه دې ههم  ورته نا اشنا ښکارېده او ولې به يې ورته وېل چې : )) 

داللت کهوي  او د ښځې ځواب هم په دې  ((هم اچول  دى ؟  ېاو نقاب د ېکو
د خپلې حيا په خهاطر   ې کچې نقاب دخداى ج او د رسول اهلل ص امر ندى بل
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ويل  و چهې دا   يې  دى او که نقاب فر  يا واجب واى نو ورته به  يې اچول
لهه سهره بهه دا سهوال نهه واى       ې بلکه  مدى  مې اچهول ځکه  ىفر  يا واجب د

 ېي چهې ولهې د  پيدا شوى ځکه چې يو مسلمان له بل مسلمان څخه نه پوښت
 لمون  وکړ ؟ يا ولې روژه نيسې .

 معاملې د هغې پېژندهلوي واجبوي . ۍن  ورځ 1٠
له خلکهو سهره د معهاملې اړتيها دا واجبهوي چهې معاملهه         ژوند کې يپه ورځن
و ته هغهه معرفهي وي او د ښهځې شخ هيت او څههره وپېژنهي لکهه د        يکوونک

او يهها څههوک وکيههل   ې وکيلههه ويپېرودلههو او پېرلههو پههه وخههت کههې م يهها دا چهه  
م خپله قاا کې ههواهي ورکهوي او يها پهه دې بانهدې ههواهي ورکهول        ونيسي

کېږي م همدا المل دى چې فقهاء په دې متفق دي چې کله ښځه محکمهې تهه   
لپاره چې مقابل پلهو او   ېلوڅ وي د دوړاندې کېږي نو واجب ده چې مخ يې 

 قاضي يې ښه وپېژني .
 بولي . چې نقاب واجب د هغو خلکو دالېل 

و غهټ غهټ داليهل دي نهو د      ودا پورته مو چې ولوستل دا د جمههورو علمها    
دوى د مخالفينو چې اقليت هم دي داليل څه دي ؟ دکتهور يوسهف قرضهاوي    
وايي : رښتيا خبره داده چې ما د هغو خلکو لپهاره چهې نقهاب اچهول او د مهخ      

ريح م او السههونو ) ورغويههو( پټههول فههر  يهها واجههب بههولي لههحيح ثابههت م لهه 
معارضههې خههالص دليههل چههې زړه يههې پههه مطمههئن انههدازو لههه داللههت کههوونکي 

کههوي ومنههي او قههانع شههي ونههه مونههد او ټههول هغههه څههه چههې دوى يههې وړانههدې   
 متشابهات دي چې محکم ن وص او واضح داليل يې ردوي .
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   (22۰):د هغو ډېر پياوړي داليل دادي
مئهومنين يهدنين علهيهن        يا ايها النب  قل الزواجک وبناتک و نساء ال 1

 (221)من جالبيبهن ذالک ادن  ان يعرفن فال يوء ذين ن..
يعنههې )) اى نبهه  ص خپلههو بيبيههانو م لورهههانو او د مسههلمانانو بيبيههانو تههه        

 خبهر  ېځان د څهادرونو پهرده کهوي پهه دې ترتيهب د د      رپ ېووايه چې هغوى د
ورکههول  دلې شههي او تکليههف بههه نههه شههي  زياتههه توقههع ده چههې دوى بههه و پېژنهه  

(( نو عبداهلل ابهن مسهعود م عبيهده  السهلماني او عبهداهلل ابهن عبهاس          کېدل
ايت څه دا مطلب اخېست  دى چې لهه   ېشوي دي چې دوى له دڅخه روايت 

 ي .و ټ د ښځو ټول بدن پ ېيوې سترهې پرته د
د تعجب وړ خبره خو داده چې دلته ابن عباس ته هغه لفو منسوبوي چهې پهه   

نظههر د مخههالف نظههر روايههت شههوى دى او ځينههو  ېد د ېتههرسههورت النههور کههې 
سرينو خو بيا په سورة النهور کهې تهرې هغهه نظهر روايهت کهړى دى او دلتهه         مف
 دى . ىورته دا نظر منسوب کړ يې

دلته لومړى خو مفسرين د جلباب په مراد متفق ندي چې جلباب يعنې څهه ؟  
بهاب لهه څهادر    امام نووي له ناربن شميل څخهه روايهت کهوي چهې وايهي : جل     

 څخه لنډه او پلنه ټوټه ده چې ښځې پرې خپل سر پټوي .
ځينې وايي : دا پراخه ټوټه ده چې ښځې پرې خپلې شاهانې او سينې پټهوي  

ږي ځنهې وايهي چهې جلبهاب پرتهوګ تهه       ېچې په لويهوالي کهې څهادر تهه نهه رسه      
 (222).وايي ځينې وايي چې ټېکري ته وايي

                                                 
(فتاوي المرء ة المسلمة د ابو محمد اشرف عبدالمق ود او المراة المسلمة دعبداهلل بن جاراهلل 22۰)

 كتابونه دې  وکتل شي .
 . ٥9(  االحزاب : 221)
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ږي ېد ښځې د مخ پټهوال  ثهابت  اً او نه لغتاً ايت څخه نه عرف ېپه هر حال له د
او نه له قران م حديث او اجماع څخه کهوم دليهل لهري او ځينهې مفسهرين چهې       

 ر مفسرين ورسره موافق ندي .جلباب څخه د مخ پټول مراد اخلي نو نوله 
   د ابن مسعود لخوا د )) اال ما ظهر منها (( تفسير . 2

ه   اال مههاظهر منههها ن څخههه څههادر او  عبههداهلل ابههن مسههعود وايههي چههې مههراد لهه  
 ظاهري جامې دي .

يشې م عبهداهلل  ار سره د عبداهلل ابن عباس م عيتفس ېخو د ابن مسعود له د
وايي چهې  ابن عمر په څېر مفسرين او جليل القدره لحابه موافق ندي دوى 

له   االمهاظهر منهها ن څخهه مهراد رانجهه او هوتهه او دهغهوى ځايونهه ) مهخ او          
 محابه و څخه دا روايهت بالکهل رښهتيا   ( دي . ابن حزم وايي چې له ل السونه

 . يلحيح او د لحت په وروست  درجه کې د
عالمه احمهد ابهن احمهد شهنقيطي پهه )) مواههب جليهل مهن ادلهة خليهل (( کهې            

ډېر غوره تفسير هغه دى چې قران په قران سره تفسهير شهي   وايي چې د قران 
سره کهړې دى فرمهايي   والياهربن بهارجلهن     او قران د زينت تفسير په هااې 
 (22۳)ليعلم ما يخفين من زينتهن ن

چهې معلهوم شهي     ېيعنې : )) او نه دې وهي پښې خپلې )په ځمکهه ( لپهاره د د  
دلته له زينت څخهه ههدف بوټهان     هغه څيز چې دوى يې پټوي له زينت څخه ((

ړاندې هم ووېهل  و مو م نور د پښو کولو شيان م د تن هااه م پاولي ... دي م 
جهامې لکهه څهادري م     ۍچې استثنا د اسانتيا او رخ ت معن  لهري او بهرنه  

 هم ښکاري چې نه پکې رخ ت شته او نه اساني . ن او ..... دا خو هسېپچ
                                                                                                                 

 (مسلم د نووي شرحه .222)

 . ٣1(االحزاب :22۳)



 

 
1۹5 

     فاسئلوهن من وراء حجاب . ن ٣
د )) اضواء البيان (( م نف او ځنهې نهور علمهاء وايهي چهې اهلل ج مومنهانو تهه        

  و اذا سهاء التمهو ههن متاعها فاسهئلو ههن مهن وراء حجهاب          دى چې ىامر کړ
 (22۴)ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن ن

يعنې : )) او کله که له هغوى څخه څه د کار سامان غهواړئ نهو دپهردې ترشهاه     
 يې غواړئ په دې کې ښه پاکي ده ستاسې زړونو او دهغوى زړونو ته . ((  

منهو  ؤدى هغهه د م  ىودل شهو د وجوب لپهاره کهوم علهت ښه    دلته چې د حجاب 
منو سړيو د زړونو پاکوال  دى له هرډول شک څخهه او دا هېچها   ؤښځو او م

ندي ويلي چې د رسول اهلل ص له بيبيانو څخهه پرتهه نهورې بيبيهانې د زړه      هم
   (22۵).پاکوالي ته اړه نه لري

ايهت مخکهې او وروسهت      ېدکتور يوسف قرضاوي ځواب ورکهوي چهې د د  
شي چهې هغهه پهاکوال  او دشهک لهه منځهه         سره سړى ويلبرخې ته په کتلو 

هغهه  دا له تلل چې د رسول اهلل ص بيبيانو ته د حجاب پواسطه منځته راځي 
مفسد او ناکاره فکر څخه پهاکوال  نهدى چهې د نهورو پهه اړه يهې فکهر کېهږي         
ځکه چې نه له امهات المومنين څخه دا ت ور کېدل  شي او نه هم لهه نهورو   

يهاد    اوړه خيال او دا ناوړه جرئهت و م دلتهه چهې کهوم پهاکوال     خلکو سره دا ن
دى چهې دوى تهه د رسهول اهلل      ا له هغه ډول اندېښنې نهه پهاکوال   د شوى دى

 د هغه له بيبيانو سره دنکاح فکر پيداشوى و . ص له وفات څخه وروسته 

                                                 
 . ٥٣(االحزاب : 22۴)

 سلمة او المراة المسلمة عبداهلل جاراهلل .(فتاوي المراة الم22۵)



 

 
1۹6 

او که څوک په   فاسئلو هن من وراء حجاب ن استدالل کهوي نهو دا اسهتدالل    
پهه بيبيهانو پهورې خهاص دى او     ندى ځکه چې دا ايهت د رسهول اهلل ص    هجمو

 که څوک وايي ........العبرة بعموم اللفو البخ وص السبب .  
تههه نههدى م نههو دا   يتههه دى دسههبب خالههوال  ييعنههې : اعتبههار د لفههو عههاموال  

ص پهه   ول اهللسه ندى إو دركه  چې دا ايت عام ده ځنړ وق يتطب دقاعده دلته 
چههې دى ځکههه  قس مههع الفههارويههاسههول قارمنههو قيمېدې د نههورو نههانههو بمېرم

 پهه  چې  ه ياته وه هغزه هم رتي نوخڅه شدت او س  مېرمنو پرص ل اهلل سورد
مههداالمل دى قههران وايههي )يهها نسههاء النبهه  لسههتن   هه و  ځو نهههښههه وههعام نههورو

 (22۶)كاحدمن النساء.....(
يوې ښځې )دبل ټهولګي  سوپه څېر د تا   ينه  مېرمنو  د نبي ص يعنې : )) اى

  د محمدي امت (
 نه اچوي .نقاب  ېمحرمه ښځه د  4

اهلل ص  لچې رسهو  كوي  يتڅخه روا  عمر ر ه ابن لحمدو مسند اا ريبخا
محرمههه  يعنههې : ))المههراة المحرمههة و ال تلههب  القفههازين(   تقههب التن) ي فرمههاي

 ويكه داللهت   ې(( دا پهه د  شې اچهوي  دستک ېونه داښځه دى نقاب نه اچوي 
دوى  او دستكشههې لههه احههرام څخههه پرتههه رواج او عههام وي خههو د     نقههاب چههې

سره كوم مخالفت  نهه لهرو چهې لهه احهرام پرتهه       مخالفين وايي چې مو  له دې 
دې ځينې ښځې په خپله خوښه نقاب او دستكشې واغونهدي خوپهه دې كهې    
  ردادليل  چېهرې دى چهې نقهاب واجهب دى ؟؟بلكهه معقولهه خبهره داده چهې په         

ي ميعنې وويل شي چې شيث باندې ددوى دوينا برعك  استدالل ودې حد

                                                 
 . ۳2(االحزاب 22۶)



 

 
1۹۷ 

په ښځې د مخ او السونو پټول واجب ندي مځكه چې په احهرام كهې ډېهر هغهه     
و روادي ملكهه د هنهډلو جهامو    ا شيان حرام دي كوم چې  پهه الهل كهې مبهاح     

اغوستل خو شبولګول مښكار كول مپه دې كې  داسې ش  نشته دى چې پهه  
 ل واجب وي او بيا په احرام باندې منع شوى وي .الل كې يې كو

   (22۷).مخ د جلباب را ځړولو په هکله د عايشې ر  حديث ر  پ ٥
 مهو  پهه څنهګ کهې تېرېهدل او      مهو  حارت عايشه ر   وايي : )) سپاره بهه ز 

ښځې به درسهول اهلل ص سهره د احهرام پهه حالهت کهې وو  نهو کلهه بهه چهې هغهه            
بهه پهه خپلهو څهادرونو خپهل مخونهه او        مو و خواته نژدې کېدل ن مو خلک ز

 (22۸)به بېرته څرهند کړل  (( مو سرونه پټول م چې هغوى به تېر شول 
د   دې حهديث   رد دې حديث په اړه د النقاب للمراه م هنف داسهې ليکهي : په    

 څو الملونو له مخې استدالل نه کېږي : 
ف دى نههو دا د دې حههديث پههه اسههناد کههې يزيههد ابههن ابههي دى او هغههه ضههعي : 1

اسههتدالل نههه    ضههعيف حههديث   رحههديث ضههعيف دى او پههه احکههامو کههې پههه   
 کېږي .

: دا کار د عايشې ر  دى چې په وجوب داللت نه کوي ځکهه چهې حته  د     2
داللهت نهه کهوي عايشهه خهو ال پرېهږده         وجوب  ررسول اهلل ص خپل فعل هم پ

 کله چې لراحتاً امر ونه کړي .
هره معامله او پېښه کې چې احتمال پېداشو  : په الولو کې وايي چې په ٣

لتههه دا دکېههږي او پههرې نههه  اسههتدالل وغوسههتل کېههږي اانههو د اجمههال جامههه ور
 لهههلکههه  ي خههاص و ېپههور منين پههه امهههات المههو  حكههم دا  چههېاحتمههال دى 

                                                 
 (فتاوي المراة المسلمة .22۷)

 (بيهقيم ابوداود م ابن ماجه م مسند احمد م فتح الباري او مشکوه .22۸)



 

 
1۹۸ 

حرمههت چههې پههه    حسههره د نکهها  سههړيونههورو  خههه وروسههته لههه  رسههول اهلل ص څ
 (22۹).وپوې خا ص  وى همد

ة فهاذا ترجهت   عهور ي چهې )) المهراة   وت کهه ايه و ترمذي ر  ىورت د: ښځې ع 4 
يعنههې  ىيههب درحسههن او غ ديثچههې دا حهه  يههي(ترمذي وايها الشههيطنقترسهها
خبهره    سهمه  (( شهي  ان ورپسهې يطښځه عورت دى کله چې بهر و وځي نو ش ))

 ېد پهه   ېبلکه  يهي ى يې واووي چې دكنه افاده  كليه  حديث هغه ادداده چې 
د  وم اه ذليله څهه او کې وي م نهه لو پهه سهتر  وا پټهه يهد  باښهځه  کوي چې لهت دال
ټهه  برخه بايد پره ېبدن ډد سره کېدلو لپاره دا کفايت کوي چې ترهدف د  ېد

 ه ته نه  واخېسهتل شهي نهو ښهځې      ي معهرهمدأ ظا څخه  ثوي م او که له حدي
کهه مهخ م   ماو لوڅه كړيبرخه کې د بدن کومه اوحو لمانځه  پهچې    نه به روا
ې يه غهوى  دا ت ور  وکړي چې مهخ او ور  څوك به اوقدم ښکاره کړي  ىورغو

 وڅولهو اتفهاق دى   چې پهه لمانځهه کهې يهې پهه ل      عورت وي  په داسې حال كې 
چهې   دا حديث هم دومره قهوي نهدى   ؟!  ام كې يې لوڅول واجب وي او په احر

ذي كتهههابونو كهههې يهههواځې ترمههه وشهههي م د حديثوپهههه دومهههره  ېأسهههتدالل پهههر
پههه ) حسههن  ېلههحيح نههه دى ويلهه  بلکهه  او ترمههذي هههم ورتههه  رااخيسههتې ده  

 يدى او ځينې راويهان يهې ههم د قبهول ترحهده پيهاوړ        غريب ( سره يې ستايل
 او ثقه ندي لکه عمروبن عالم او همام بن يحي  .

 سدالذريعه .
عالمه شيخ قرضاوي وايي : )) کله چې د نقاب پلويانو کوم قهاطع دليهل ونهه    

يهې کهار ونکهړ نهو د )) سهدالذريعه (( سهيوري تهه يهې          موند او ههر ډول وسهلې  

                                                 
 وهورئ النقاب للمراة 1۸۵\1(مواهب جليل من اد لة خليل 22۹)



 

 
1۹۹ 

 ېپناه وروړه او له سدالذريعه  څخه هدف د يو مباح شهي منهع کهول دي لهه د    
 ېرواهم وي خو پهه د  يږي نو دوى وايي که مخ لوڅېچې حرامو ته رسرې ېو

خاطر چې حرامو ته زمينه برابروي نو ناروا شوه ځواب دادى چې دفقههې او  
د يهو کهار پهه منهع کولهو کهې       يي چې د سدالذريعه پهه خهاطر   الولو علماء وا

مبالغههه داسههې ده لکههه د هغههه الههل کههار پههه ازاد پرېښههودلو کههې مبالغههه لکههه  
مفاسدو او ټولنيزو زيهانونو المهل   د څرنګه چې ديوې ذريعې ازاد پرېښودل 

هټې له منځه وړي او  ېهرځي همدا راز دهغه په مخنيوي کې مبالغه هم ډېر
   (( ځته کوي .مفاسد رامن

 تهه  دوهم دا چې کله چې شارع پهه خپلهه پهه ن ولهو او قواعهدو سهره يهو کار       
ته څه مناسب ده چې په خپل فکهر سهره يهې بنهدوو م او      مو اجازه ورکوي نو 

په خپل فکر او ذوق سره هغه څهه حرامهوو چهې اهلل ج حهالل کهړي دي يها هغهه        
 څه حالل هرځوو چې اهلل ج حرام کړي دي .

ره کهوم احکهام   لپها ې زما په فکهر اهلل ج چهې د مفاسهدو د مخنيهوي     دريم دا چ
سهره د   ولهه نارينهه و   ىماداب ټاکلي دي لکه شرعي لباس م د تبرج مخنيهو او

 ا ب رغو دادوقار او درنښت  كېيوازېتوب حرمت م په خبرو او تګ 
ې اړه نهور  اهلل ج مناسبه هيلهې واى چهې پهه د    كهکفايت کوي  همداوجوب نو 

ل او داخهههو ههههم د وشههه ل خهههو ههههر څهههه کهههو  ه کهههار دى نهههو هغهههه شهههدت ههههم پههه 
ده چهې نهه مههود    پايلهه  هد بهې ځايهه شههدت او سهدالذريع   خلكهو خوانيهو  پځينو

  نځهنه يې ښوونځي وليد نه پهو نجونو مدرسه وليدله نه مسجد مدټولنې ا
حت  په ټهول عمهر كهې يهې يوركعهت لمهون         ودسام نه يې لمون  ياد کړ م نه 

  ره له دې چې د تعليم په وجوب يې ټول قانع هم دي .ادا نه كړ مسسم هم 
 د مسلمانانو عام دود . ېسيراه ېله ډېرى مود



 

 
2۰۰ 

سهې دمسهلمانانو دود داسهې    يرو پېړيهو راه ېه دادى چهې لهه ډ  د دوى يو دليل 
 دى چې مخونه پټوي .

 رد . ېدعو ېد د
 د کتور قرضاوي داسې ځواب ورکوي .

ډول تېهر شهوى دى پهه ځينهو ځهايونو       : دا دود عام دود نه دى اونهه پهه عهام    1
کې خوبه تېر شوى وي خو پهه ځينهو نهورو کهې بيها نهه و پهه ښهارونو کهې بهه و           
خوپه کليو اوبانډو کې کې نه و او که په کليو او بانډو کهې ونهو پهه ښهارونو     

 کې نه و .
: که فر  کهړو چهې دا عهام دود و نهو دا دود د نبهوت د وخهت لهه دود سهره          2

د لههحابه و لههه  ې بلکهه م ې د نبههوت د وخههت لههه دود سههرهمخههالف دى نههه يههواز
دي چهې بايهد اقتهدا     ې ع ر او خيرالقرون سره هم مخالف دى او همهدا دور 

 ورپسې وشي .
: که فر  وکړو چې دا دود و نو دنبي ص فعل د وجوب معن  نهه ورکهوي    ٣

د جههواز او روا والههي معنهه  ورکههوي   ېبلکهه م چههې رسههول او مع ههوم هههم دى 
سې چې د الولو قاعده ده ( نهو د نهورو عمهل بهه څنګهه د وجهوب       ) لکه همدا

 معن  ورکړي ؟؟
پخههواني عههام دود سههره د اوسههني وخههت ظههروف او شههراي  تههوپير  ې : لههه د 4

لري اوس د ژوند بيې تغيير مونهدل  دى داوس وخهت انجلهۍ هغهه پخهوان       
ې والونهو که  ېساده م نالوستې م ناپوهه انجلۍ نده م اوس د کور په څلهورو د 

بندي او ناسته نده هغه اوس د کار او عمل ډهر ته وتلې ده په ټولنيز نظم او 
ع هر او وخهت لهه هغهه پخهواني سهره         دى نهو اوسهن    ژوند کې بدلون راغله 

 ډېرتوپير لري نو ځکه بايد په هغه پخواني وخت باندې قياس نه شي .



 

 
2۰1 

 فساد اوفتنه . ېد زمانوروستۍ شبهه 
دايههرې لههه محههدودوالي سههره مينههه لههري  ځينههې خلههک چههې دښههځې د ژونههد د  

هغه داليل منو چې دښځې په مخ لوڅ  داللت کوي او داههم   مو وايي چې : 
کههې لههه کمههو ښههځو پرتههه    منههو چههې درسههول اهلل ص پههه وخههت او خيرالقههرون    

درلهود خهو بايهد پهوه شهوو چهې هغهه خيرالقهرون و م نمونهه يهې            نهه نورونقاب 
و م هغه وخهت کهې ښهځو تهه خطهر      ارتقا او روحانيت وخت  يوخت و م د روح

مخ نه و م او اوس خو دفتنې او فساد وخت دى اوس که ښځه لوڅ مخ بهرتهه  
مهخ  وان ښهکار کهړي نهو اوس بايهد ښهځه      ېه به يهې و ي ل  ې کالره  ووځي نو په

 .و اوسي  ې  ټپ
 . مردووي وايي چې دا شبهه په څو داليلوعالمه قرضا

او نمونه يهي زمانهه وه او بشهريت       د نبوت لومړن  زمانه که څه هم مثالي 1
مګر بيها ههم د بشهر زمانهه وه لهه      يې په پاکوالي او تقوا کې بېلګه نده ليدلې 

بشر سهره خواهشهات او غوښهتنې ههم وې او کمهزورئ او خطاههانې ههم م پهه         
همدې خاطر دوى کې زنا کوونکي هم پيدا شوي دي داسې خلهک ههم وچهې    

ر ههم پکهې و م داسهې خلهک ههم      حدود پرې تطبيق شوي دي م فساق او فجها 
هران يهې  قه يې ښځو ته زيان رساوه چهې   ه په کې و چې په خپل ناوړه چلند سر

تههر څههو  ئجلبابونههه را وځههړو چههېمنههو ښههځو تههه وايههي  ؤهههم هههواه دى اهلل ج م
ده چهې تکليهف    عکې ښځې دي ) فاليوذين ( نو توقپاوپېژندل ش  چې دوى 
 (2۳۰). به نه شي ورکول کېدل
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وان ېه شاهد دى چې هغه وخت کې هم فاسقان منافقين او و ي ل قران په  دې
فهههون فههه  جو   لهههئن لهههم ينتهههه المنهههافقون والهههذين فههه  قلهههوبهم مهههر  والمر  

 (2۳1)المدينه ... ن
يعنههې : )) سههوهند دى چههې کههه منههع نههه شههول منافقههان او هغههه کسههان چههې پههه    

مدينهه   وبدکاريو( او بدې اوازې اچوونکي پهازړونو کې يې رن  دى ) د زنا 
 تا پر دوى((   مو کې نو خامخا به مسل  کړو 

ح او لهريح ثابهت شهول نهو حکهم يهې ههم عهام او         ې  کله چهې دا داليهل لهح    2
حکهم تريهوې يها دوه پېړيهو       دائمي دى او داسې دليل نشته دى چې دا فالن

ږي او کهه داسهې وشهي نهو     ېپرې عمل نه ک ېپورې د تطبيق وړ دى م او بيا د
وخت لپاره شي په داسې حال کهې چهې د    يله او يو ځانګړشريعت به لنډ مها

 شريعت ټول احکام دائمي او دقيامت تر ورځې د عمل وړ دي .
دائمهي    او فالنه  يحکهم مهوقت      که دا دروازه خاللهه شهي چهې دا فالنه     ٣

دى نههو شههريعت بههه مههو پههه خپههل الس لههه منځههه وړى وي ځکههه سههخت دريځههه   
 وړي . علماء به اسانوونکي احکام له منځه

پلوي علماء به هغه احکام له منځه وړي چهې نسهبتاً سهخت دي م     ۍاو داسان
ل سره سم په کې الس وهنې کوي او رښهتيا خبهره   ياو دواړه ډلې به له خپل م

تهابع نهه متبهوع دى او پهه کهار ده چهې        مدىده چې شهريعت محکهوم نهه حهاکم     
لفسههدت ولواتبههع الحههق اهههواء هههم   احکههامو تههه يههې غههاړه کېښههودل شههي م     

 (2۳۳)نالسموات واالر  ومن فيهن 

                                                 
 . ٦٠(االحزاب : 2۳1)
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2۰۳ 

واى نهو دځمکهې او     ه چېرې حق د دوى په غوښتنو پسې تلله يعنې : )) او ک
اسمان او په هغو کې دننه هر څه نظهام بهه ههډوډ شهوى و (( دکتهور قرضهاوي       
په النقاب للمراة کې ليکي چې : زه باوري يم چې د دواړو خواو د داليلهو لهه   

 ېوه چې د جمهورو داليل پياوړي دي خهو زه بهه لهه د   څېړلو وروسته جوته ش
داليلههو تههه القههوت   ېداليلههو سههره ځينههې نههور داليههل هههم يههو ځههاى کههړم چههې د    

 ورکوي .
ته دى د الههول نهها څخههه پرتههه تحههريم او مکلفيههت نشهه لههه لههحيح او لههريح

 فقهي قاعده ده چې الل په چارو کهې روا واله  او د ذموبرائهت ) خالله  (    
و تکليههف )) ديههو کههار پههه کولههو کههې مکلفيههت (( نشههته دى دى نههو هههې  لههزوم ا

حهرام بولهو    مهو  ه لحيح او لهريح نها وکهړي نهو يهو کهار چهې        بمګر دا کار 
معن  دا چې دا کهار پهه لهحيح او لهريح نها سهره حهرام شهوى دى چهې بيها           

او لههحابه و بههه د تحههريم د   ىهههې  ډول انعطههاف او تسههاهل پههه کههې روا نههد   
حتياط کاوه او هرڅ ته به يې حرام نه ويلهې مګهر   کې ډېر اکلمې په استعمال 

کله به چې حرمت په لريح نا سره ثابت و نو کله چې دکوم کار دحرمت پهه  
اړه لههحيح او لههريح نهها نههه وي هغههه کههار روادى او د روا والههي د دليههل        

ږي او دمهخ لهوڅي او د ورغويهو د لوڅولهو د حرمهت پهه       ېه پوښتنه به يهې نهه ک  
دليل نه وينم که اهلل ج غوښهتل چهې داکهار حهرام     هکله کوم لريح او لحيح 

وو چهې ههې  ډول شهک تهه ځهاى       يوهرځوي نهو پهه لهراحت سهره بهه يهې ويله       
 . دىپاتې نه 

 (2۳۴)  وقد ف ل لکم ما حرم عليکم االما ضررتم اليه ن

                                                 
 . 119(االنعام : 2۳۴)



 

 
2۰4 

 
يعنې : )) په تحقيق سره واضح کړي دي اهلل ج تاسې تهه هغهه چهې حهرام کهړي      

 تاسې هغوى ته  . ((   ۍرمات چې اړ کړ شوي يدي پر تاسې مګر هغه محيې 
تهه ههم هماغهه وينها کهوي       مو هم مباحات حرام وهرځوو بيا اهلل ج  مو نو که 
نهې خهواړه يهې پهه خپلهه پهه       يوه چې ځ ېمخکې هغه قوم ته يې کړ مو چې له 

 (2۳۵)ځان حرام هرځولي وو )) قل ء اهلل اذن لکم م ام عل  اهلل تفترون ((
پهه اهلل پهورې تاسهې     ې يه ايا اهلل ج اجازه کړې ده تاسې تهه بلکه  يعنې : )) و وا
 درو  تړئ ((  

   د وخت له تغيرسره د فتوى تغير :   2
متفق دي چې فتوى د رواج او حاالتو په تغير سره تغيهر خهوري    ېفقهاء په د
غوښتنه کوي چهې دښهځو پهه اړه     ېباور يم چې اوسن  وخت د د ېاو زه په د

عمهل   ېد وړخونهه عملهي شهي پهه هغهو اقوالهو او وينهاو       د شريعت اسان ا ېد
وشي چې ښځې ته شخ يت ورکوي ځکهه نهن سهبا ټهول کهافران د اسهالم پهه        
ضهههد دښهههځو د حقوقهههو او پهههه اسهههالمي نهههړۍ کهههې د ښهههځو د بهههدحال حربهههه     
اسههتعمالوي او بيهها دا نههاوړه وضههعه اسههالم تههه منسههوبوي او غههواړي چههې         

ى وخهت کهې د چلنهد نهه وړ ښهکاره      نړيوالو ته د اسهالم ت هوير خړپهړ او پهه د    
هم په هغه نظهر   ېچې په اختالفي نظرياتو کې د باور يم ې کړي نو ځکه په د

 عمل وشي چې ښځو ته شخ يت م درناوى او دهغوى حقوق ورکوي .
   عامه بلوى : ٣
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او تخفيهف المهل    ۍفقهاء او دالولو علماء وايي چې عامه بلوى ههم د آسهان  
نظههر او عههام عمههل دا دى چههې انجههونې م      وخههت کههې عههام   ېهرځههي او پههه د 

مدرسو م ښوونځيو او پوهنځيهو تهه والړې شهي م کهار وکهړي م بهازارونو او       
ر پهه کهور کهې بنهدې ونهه اوسهي او       ېه روغتونو تهه والړې شهي او دپخهوا پهه څ    

داټول ښځه دې ته اړباسي چې مخ او ورغوى يې لوڅ وي ځکهه چهې معهاملو    
افههام او تفههيم ( کهې د مهخ او ورغويهو       ) راکړې ورکړې م پېرلو او پلورلو م

 لوڅولو ته ضرورت دى .
   تکليف او مشقت آساني غواړي : 4

دا دالول فقهي قاعده ده چې سختي اساني غواړي د ورغويو او مخ پټهول  
وخت کې تکليف م سهختي او زحمهت دى او دا ټهول     ېښځوته خ ولاً په د

او سهتونزې نشهته دى    هغه څه دي چې اهلل ج فرمايي چې په دين کهې سهختي  
 او دسختۍ په بدل کې د اسانۍ م تخفيف او ترحم غوښتونک  دى .

 (2۳۶)   وماجعل عليکم ف  الدين من حرج ن.
يعنههههې : )) اونههههه يههههې دي هرځههههولي پههههه تاسههههې پههههه ديههههن کههههې هههههې  حههههرج     

 (اوستونزې (( مشقت 
 (2۳۷)  يريداهلل بکم اليسر واليريدبکم العسرن

 ج پهههه تاسهههود اسهههانتيا او اراده لهههري پهههه تاسهههو د     يعنهههې : )) اراده لهههري اهلل 
 سختۍ . ((

   (2۳۸)  يريداهلل ان يخفف عنکم و خلق االنسان ضعيفان

                                                 
 . ٧٨(الحو : 2۳۶)

 . 1٨٥(البقره : 2۳۷)

 . 2٨(النساء : 2۳۸)
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يعنې : )) اراره لري اهلل ج د دى چې سپک کهړي ) بهار( لهه تاسهې او پيهداکړى      
 شوى دى انسان کمزورى . ((

 (2۳۹) رسول اهلل ص فرمايي : )) بعثت بحنيفية سمحة ((
 مايهل او اسهان   تهه  هغه دين له باطل څخه حق  لهلېږل شوى يم زه را: ))  يعنې 

(( نو دا دين په عقيه کهې حنيهف او پهه احکهامو کهې د اسهانۍ ديهن دى         سره  
رسول ص څوڅو ځايه په اسانۍ امر او له سهختۍ او شهدت څخهه منهع کهوي      

 و لههه ديههن څخههه يههې تېښههتې تههه مههه   رى ورکههوئ اېههاو وايههي چههې خلکههو تههه ز 
 (2۴۰)وئ (( مجبور
 (2۴1) .((    سخت  کوونکي  است  نه  لېږل شوي ياسانوونکي )) تاسو 

او دا د الههول فقهههي قاعههده ده چههې )) مشههقت او سههختي د اسههانۍ غوښههتنه  
 کوي . ((

 ځينې مهمې يادونې :
  ځينې علماء وايي چې ښکلې ښځې به نقهاب اچهوي او ورغهوى بهه چاتهه       1

لوڅ کړي يها ورغهوى څرهنهد کهړي نوڅهه       نه څرهندوي اوبدرنګه ښځه که مخ
باک نشته دى د دوى په ځواب کې بايد وويل شهي چهې حسهن اوښهکال هغهه      

نهدي توانيهدلي    ېدرسمندر دى چې هې  ساحل نهه لهري هېڅهوک تهر اوسهه په      
چې د حسن لپاره کوم خاص معيار ياحد وټاکي هرڅوک ځان تهه بېهل معيهار    

شوې پديهده ده چهې د انسهان    او طبيعت لري اوښکال هم يوه ذاتي او بخښل 
ر ځلهه يهو انسهان د يهو چاپهه      ېه رکم اغېهز لهري ډ  ېه خپل اختيار او عمل په کې ډ

                                                 
 (مسند احمد2۳۹)

 (دا حديث بخاري او امسلم روايت کړى دى .2۴۰)

 (بخاري مترمذي م نسايي .2۴1)
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نظر ښکل  وي خو دبهل پهه نظهر بيها هغهه بدرنګهه وي م يهو يهې پهه  مينهه کهې            
ته عادي انجلۍ وي م د يو محي  ښکالهم د بهل محهي     بل لېون  وي م خو

بهل وخهت کهې ښهکلې نهه هيهل       پهه   له ښکال سره توپير لريم ديو وخت ښهکلې 
معيهار د ختهي  لهه معيهار سهره تهوپير لهري م          کېږي م د ښکال لپاره دلويهدي 

دښاريانو د خوښې ښکال د اطهراف د خلکهو د خوښهې لهه ښهکال سهره يهوه نهه         
او غېهږې غېهږې زلفهې م غټهې      ېاکثره خلک سپين هرد مخ م او د زمو  وي

او جګهه پهوزه نهرۍ نهرۍ      ر غټهه ېه او نرهسي سترهې م لنډه زنهه م د نهاک پهه څ   
هالبههي شههونډې م هسههکه غههاړه م تېههره تېههره بااههه م کههږې کههږې وريځههې م لکههه  
سروه لوړه ونه م نرۍ مال م د ميې په څير سهره سهره اننګهي او د لهۍ پهه څيهر       

د خلکههو  سههپين غاښههونه خوښههوي او دښههکال معيههار يههې بههولي خههود افريقههې 
ر او د مهخ پهه تهور مهخ     تول پوره انجلۍ ښهکلې نهده م هغهوى تهو     ېلپاره په د

کې تورى غټې شونډې م او ده غاښونه م هنج  سر يا هرههوتي ويښهتان او   
ي  نيلسهن  ئه غټه زنه د ښکال معيار بولي م د جنوبي افريقې مبارز جمهور ر

داسههې معشههوقې سههره دمينههې لپههاره د جمهههوري رياسههت دمقههام     لهههمنههډيال 
دلو هههم ټکههان دپرېښههودلو اعههالن کههوي چههې يههو افغههان بههه يههې دعکهه  پههه ليهه

وخوري م قي  دتورې ليل  مينې مجنون ) ليونې( کړ خود نورو لپهاره لېله    
کهې وچهې دښهکال     ېهسې خبره بل خوا الړه هدف مو پهه د عادي انجلۍ وه م

لپاره به څوک معيار وټاکي چې دا فالنۍ انجلۍ ښهکلې ده نوبايهد چهې مهخ     
غوى يهې لهوڅ وي   او ورغوى پټ کړي م او دا بله بيا ښکلې نده که مخ او ور
د کهومې ښهځې    ينو پروا نلري ؟؟ ځينې مولفين وايي چې که چېرى کوم سړ

ښهځه الزم دي چهې خپهل مهخ پهټ       ردښکال له ليدلو څخه خوند اخسته نو پهه 



 

 
2۰۸ 

ږي چهې داسهړى زمادښهکال    ېکړي نو پوښتنه داده چې دا ښځه به څنګهه پهوه  
 خبره ده ؟ له ليدلو څخه خوند اخلي ؟د هغه له زړه او وجدان څخه دا څه

لهه  ډولههه سههرخي پههوډر    ې  د مههخ لوڅههول دا معنهه  نههه لههري چههې ښههځه د     2
څهو ډولهه رنهګ ومښهي او دالسهونو       ېکريمونه ..... پهه مهخ وتپهي م پهه بيهو د     

لوڅول هم دا معن  نلري چې ښځه دى نوکان او ده کړي م او دنوکهانو رنهګ   
عبهاس لهه    ومښي مښځه بايد درنه اوبا وقاره له کوره ووځي م دابهن  ېپر ېد

وينا سره سم د کوم زينت ښکارول چهې روا دي هغهه سهپک او کهم زينهت دى      
 لکه رانجه م نکريزې او هوته .

  دا خبره چې نقاب واجب نه دى په دى معن  نهده چهې هويها نقهاب روا نهه       ٣
وايو چې دنقهاب اچهول ښهه کهار دى م      مو دى او يا څوک دې نقاب نه اچوي 

ږي ېي م ان که ښهکلې وي ځهان پېژنهي او پهوه    هره ښځه يې بايد استعمال کړ
نو د داسې ښځې لپهاره نقهاب مسهتحب     چې دمخ لوڅول يې فتنې راوالړوي 

ږي او په ټولنه کې يهې ههم درنهاوى او    ېخوښ مدى حيا داره ښځه د خداى ج ه
وايو چې نقاب فر  او واجهب نهدى چهې پهه ههرې ښهځې        مو روي م ېعزت ډ

باتو په څېر يهې ښهځه پهه اچولهو مکلفهه      واج يې اچول حتمي شي م او د نورو
وهرځول شي خو که په خپله خوښه يې کوم څوک اچوي نو ثهواب لهري اوښهه    

 کار هم دى .
  د مخ لوڅ  او مخ ته د کتلو ترمن  هې  تالزم نشته دى يعنهې دا خبهره د    4
تهه ورتهه   وو معن  نه ورکوي چې که دکومې ښځې مخ لوڅ وي نهو نارينهه  ې د

ورتههه وهههوري ځينههې علمههاء داسههې دي چههې مههخ     ېمههي دکتههل روا دي او حت
روا خوبيا بيا کتل ورته حرام بولي خو دوى هم لهومړن  ناڅهاپي نظهر     لوڅول

معاف بولي م ځينې علماء هغې برخې ته چې لوڅول يې روادي کتهل ههم روا   
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بولي خو له شهوت نه پرته او کله که شهوت پيدا شو نو کتل ورته حهرام دي  
ه خپل وجدان او نف  پهورى ړه لهري يهوه بلهه د يهادونې  وړ      دا نو د هر سړي پ
نههې علمههاء چهې دښههځې لپههاره پههه مهخ پټولههو دومههره الههرار   يخبهره داده چههې ځ 

کهوي او د اجتمهاعي مفاسهدو ذريعهه يهې بهولي م نهو ايها د ټهولنې الههالح او          
ټولنيزو فسادونو دمخنيوي لپهاره مهمهه    ېدځوانانو ښوونه او روزنه هم د د

دوى چې په مخ پټولو او ستر او حجاب دومره ترکيز کوي آيها   ؟نسخه نه ده 
د ټولنې د الالح لپاره يې هم کوم عملي اقدام کړى دى ؟ آيا د دې هڅهو پهه   

ونې او روزنهې او الهالح   لسمه برخه هڅه يې هم د ټولنې او د ځوانانو د ښهو 
هم ارنها  ده ؟ آيا کله يې په زړه کړې هم دا فکر پيدا شوى دى ؟   الللپاره کړې

 آمين   الحق حقاً و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطالً و رزقنا اجتنابه . ن
 

 محرمو ښځو ته کتل 
دا هغه څوک دي چې په ده يې نکاح د تل لپهاره حرامهه ده کهه پهه نسهب وي م      

وړاندې د ښځو  رکه په رضاع او که په م اهرت ) خسر هنۍ( دخپل محرم پ
   اختالف لري : د عورت په هکله فقهاء د نظر

 لهه  امام شافعي رح وايهي : د محرمهو ښهځو ټهول بهدن تهه کتهل روا دي م مګهر         
 نامه  

وايي چې : د محرمهې  ځينې علماء .الندې او د زنګنونو څخه پورته برخې ته 
وارئ او کهار پهه وخهت کهې     خه ښځې د بدن هغومره برخهې تهه بهه ههورې چهې د      

 ې ترزنګنونو پورې .ښکاري لکه سر م غاړه م السونه م څنګلې او پښ
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مالکيان وايي : د محرمې غاړه مسر څنګلې م دقدم شاه ټولهو تهه کتهل جهايز     
 (2۴2)دي او پنډۍ م تيونه م هېډه م او شاه ته کتل جايز ندي .

امام احمد بن حنبل رح وايي چې : د محرمې دبدن هغې برخې تهه کتهل جهايز    
هغههه څههه چههې نههه  دي چههې عادتههاً ښههکاري لکههه : سههر م ورغههوي م قدمونههه او    

 (2۴۳)ښکاري کتل ورته ناجائز دي لکه سينه م او نور
امام ابن حز وايي چې : د محرمو ښځو ټول بدن تهه کتهل جهايز دي مګهر فهرج      

   (2۴۴).) قبل( او د برته فق 
 

 د ښځې محرم څوک دى ؟
خپهل پهوره ډول او سهينګار سهره اوسهېدالى       لهه  په کومه دائره کې چې ښهځه  

 : اهلل ج په دې هکله فرمايي :شي هغه کسان دادي 
  واليبدين زينتهن االلبعولتهن او ابهاء ههن او ابهاء بعهولتهن او ابنهاء ههن او       

اوبنه  اخهواتهن م او نسهائهن او    او بن  اخهوانهن  هن نابناء بعولتهن او اخوا
ابعين غير اول  الربة من الرجال او الطفهل الهذى لهم    تماملکت ايمانهن او ال
 (2۴۵) النساء نيظهرو اعل  عورات 

وړانهدې   رښکاره کوي خپل سينګار مګر دخپهل خاونهد په    ېيعنې : )) او نه د
وړانههدې يهها دخپلوځههامنو يهها د   ريهها دخپههل پههالر م يهها دخپههل خاونههد دپههالر پهه  

ځامنو د خاوندانو په وړاندې م يا دخپلو ورواو م يها دخپلهو وريرونهو م يهاد     

                                                 
 (الشرح ال غير .2۴2)

 (المغن  البن قدامه2۴۳)

 حزم . (  المحل  البن2۴۴)

 . ٣1(النور : 2۴۵)
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و دمهال ) وينځهو مريهانو(    خپلو خورينو م ياد خپلهو ښهځو م يهاد خپلهو السهون     
م ) د ښهځو خيهال يهې نهه     ياد خهدمتګارانو م هغهه سهړيو چهې څهه غهر  نلهري        

 (( وي ( يا هغه هلکان چې دښځو په رازونو النه پوهېږي . 
وړانهدې پهه پهوره ډول سهينګار سهره راوتهالى شهي او ټهول          رښځه چې دچها په  

ي هغهه  بدن ورته ښکارول  شي او له هغه څخه هر رنهګ خونهد اخسهتالى شه    
 يوازې د ښځې خپل خاوند دى .

ر پهالر نيکهه ټهول    د پالر په کلمهه کهې نېکهه م مشهرنيکه .... همدارنګهه د مهو      
ه د پالر په جمله کې دمېړه نيکه م دمېهړه د مهور پهالر ټهول     شامل دي م د مېړ

شامل دي م په زامنو کې د زوى م لور لمسيان م کړوسهيان ټهول شهامل دي د    
لههه زيههان م پرکټيههان ټههول شههامل دي م پههه آيههت کههې مېههړه زامههن پههه دوى کههې بن

مههراد مسههلمانې ښههځې دي او دکفههارو ښههځو مههخ کههې   ځينههې (ښههځو   خپلههو  )
 سينګار ښکارول مناسب ندي .

 كههلهمهدا  رايههه د ابههن کثيههر هههم ده حاهرت عمههر ر   ابوعبيههده ر  تههه ولي  
دلي دي چههې ځينههې مسههلمانې ښههځې لههه نامسههلمانو ښههځو سههره ېههچههې مهها اور

ځي پداسهې حهال کهې چهې کومهه ښهځه پهه اهلل ج او د اخهرت پهه ور            حمام ته
ايمان لري هغې ته روانهدي چهې دهغهې جسهم بانهدې د خپهل ملهت لهه کسهانو          

    (2۴۶).څخه پرته دبل چارسترهې ولګيږي
دطبعههي اڅخههه مر ېد سههيد مههودودي رح پههه هههډون بلههه ډلههه وايههي چههې : لههه د 

ښهځې م  ې اړيکهې لرونکه  ښځې دي هغه د پېژندهلوئ ښځې م له هغوى سهره  
د هغوى په چارو کې السوهونکې ښځې م که هغهه مسهلمانې وي کهه کهافرې     

                                                 
 (ابن کثيرم بيهقي او ابن جرير طبري .2۴۶)
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وي او هدف ترى دهغوى ښځو وېستل دي چې پردئ وي م ظاهري بيه يهې د  
 اشتباه وړ وي او د اخالقو او تهذيب حال يې معلوم نه وي .

ه امههام رازي وايههي چههې : لههه دې څخههه مههراد ټههولې ښههځې دي م خههو کههه آيههت تهه  
رواړل شههوى دى م چههې مههراد  وهههورو وينههو چههې هلتههه لفههو د )) خپلههو ښههځو(( 

مره ى شهي اوبه  ځکهه کهه کهافره ښهځه هرڅهو       ورځنې مسلمانې ښځې کېهدال 
شريفه شي م بياهم د اعتبار وړ نه ده او مسلمانې ښهځې ههم هغهه ښهځې چهې      

ږي ېه له هغوى سره يې اړيکې وي اوپه پهرده کهې تهرې ورتهه سهتونزې پيهدا ک      
او کومهه ښهځه چهې پهه فسهق او فجهور کهې مشههوره وي کهه څهه ههم             يمراد د

مسلمانه وي له هغې څخه ستر الزم دى م نو مطلب دا شهو چهې نها مسهلمانې     
حکههم څخههه ووتلههې او پههه مسههلمانو کههې هههم حيهها       ېښههځې خههو بالکههل لههه د  

 . يلرونکې او پاک لمنې مراد د
ې خپله ښکال رسول اهلل ص فرمايي : )) هې  ښځه دې د داسې ښځو په مخ ک

نه ښکاروي م چې بيا يې مېړه ته داسهې سهتايي م چهې هويها مېهړه يهې همهدا        
 (2۴۷)اوس ورته هوري ((

وړانهدې داسهې    رجمهور فقههاء وايهي د مسهلمانې د عهورت حکهم دکهافرې په       
 (2۴۸).وړاندې د ښځې عورت رم لکه د پردي سړي پدى

يا مسهيحي   ابن عباس ر  وايي : مسلمانې ښځې ته روا نه دي چې يهودي
 ښځه يې وويني .

                                                 
 (بخاري م مسلم او ريا  ال الحين2۴۷)

 (المغن  المحتاج .2۴۸)
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وړانهدې  رسيد محمد عابدين الحسيني ليکي : څرنګه چې د کافرې ښځې پ
عورت پټول الزم دي م همدا راز دفاسهقې م فهاجرې م بهدکارې مسهلمانې پهه      

 (2۴۹).وړاندې هم دعورت لوڅول حرام دي م ځکه چې علت په کې هډ دى 
سلمانې ښځې ته داسهې  امام احمد بن حنبل رح وايي : دکافرې ښځې کتل م

دي لکه د مسلمانې ښځې کتل بلې مسلمانې ته خوبيا هم دا بهد هيهي م چهې    
  (2۵۰)دې د والدت په وخت کې دمسلمانې قابله شي .کافره ښځه 

 
د هغه داليل دا دي م چې دا هل کتابو ښځو بهه رسهول اهلل ص کهره تللهې چهې      

هلل ص امر کاوه او داسهې  نه به ورځنې بيبيانو پرده کوله اونه به ورته رسول ا
 نور .

دل  م ځکههه کههه ېه وړانههدې نهه شههي تههم ک  رخهو دا داليههل د جمهههورو د داليلهو پهه  
درسول اهلل ص کور ته به اهل کتابې راتللې نو دا د دې مانا خو نه ورکهوي م  

لوڅې وي او دوى بهه ورتهه کتهل م او دا د مهخ لهه ليهدلو څخهه         ېچې هغوى د
ي ماو دحاهرت اسهماء ر  پهه حهديث کهې      ر دبل شهي د ليهدلو مانها نهه لهر     ېډ

دمور سره د تهرحم او نرمهۍ اود نيهک سهلوک خبهره ده او دبهدن د پټهوالي يها         
 .لوڅوالي په هکله په کې هې  نشته 

 

 د مسلمانو ښځو کتل يوه بلې ته :

                                                 
 (البريقه شرح الطريقه .2۴۹)

 (المغن  م سراج الوهاج م بدائع ال نائع او البريقه شرح الطريقه .2۵۰)
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جمههههور فقههههاء وايهههي م چهههې مسهههلمانې ښهههځې تهههه روا دي م چهههې د خپلهههې     
مره چههې يههو نارينههه بههل تههه  مسههلمانې خههور د بههدن هغههومره برخههې وهههوري څههو 

 (2۵1)کتل  شي م ) د نامه الندې تر زنګنونو پورې (
او د احنههافو معتمههد مههذهب هههم دادى م خههو د امههام ابوحنيفههه رح څخههه يوبههل 

و کمزورى هيلهې دى م هغهه دا چهې يهوه مسهلمانه      وروايت هم شوى چې علما
ينهه د  ښځه دبلې مسلمانې دبدن هغومره برخې ته کتل  شي م څومره چې نار

 (2۵2).خپلو محرمو بدن ته کتل  شي
ظاهريان وايي چې : مسلمانه ښځه دبلې مسلمانې ښځې ټهول بهدن تهه کتله      

 (2۵۳)شي م مګر قبل او دبر ته .
ره نشهته دى م او نهه پهه م هيبت     ېه جمهور فقهاء وايي دلته دفساد او فتنې و

ه دا دلو خطرشته دى م ځکه يهې بهدن تهه کتهل جهائز دي او کلهه که       ېکې د پېښ
 (2۵۴).وويل بيا ورته ستر پکار دى ره پيدا شي نو لکه چې لومړى موېو

د معلومولهو پهه غهر  يها دکهوم      همدا رازد والدت په وخهت کهې م د بکهارت    
    (2۵۵).ه کبله د فرج ته کتل  شيټپ ل

 

 هغه چې جنسي ميالن نه لري :

                                                 
 (البدائع ال نائع او المغني .2۵1)

 دررالمنتقي او البريقه شرح الطريقه .(ال2۵2)

 (المحلي .2۵۳)

 (البدائع ال نائع او سراج الوهاج2۵۴)

 (البدائع ال نائع او سراج الوهاج .2۵۵)



 

 
215 

پهههه همهههدې ايهههت کهههې د   اولتهههابعين غيهههر اولههه  الربهههة مهههن الرجهههال ن ) يههها      
جملهه راغلهې ده د دې ترجمهه     (هغه سړيو چې څه غهر  نهه لهري     خدمتګاران

  داسې ده هغه خلک کوم چې ماتحت وي م د ښځې په لور ميالن ونه لري .
حافو ابن کثير ) رح ( ورڅخه مراد مزدور م نوکر م تابعدار سړى کوم چهې د  

واني په لور شهښځو سياالن نه وي م هړندى او تېز نه وي ساده وي م دښځو
 مينه هم ونلري اخلي .

څخهه مهراد کهم عقهل م سهاده م به  وزلهه م نها          ېتفسير ابن کثير همداراز له د
 . اخلي چې هې  شهوت يې په ياد نه وي يمحکوم سړ ماهله الس الندې

د نههه درلودلههو دوه لههورته  ېامههام مههودودي ) رح ( وايههي چههې د شهههواني مينهه
نه وي م لکهه ډېهر بهوډا م يها      ممکن دي يو داچې په هغوى کې له سره شهوت

پيدايشي ايزک ) هجړا( دوهم دا چې په هغو کهې جنسهي قهوت او دښهځو پهر      
الن وي ولهې د خپهل محکوميهت او الس النهدې تهوب لهه املهه        يلور طبعهي مه  

دوى د کور له ښځو سره څه ډول شهواني اړيکهې نشهي ټينګهوالى نهو څهوک      
وي پکهار ده چهې دا   دا ورڅخه ستر نه کوي او خپهل سهنګار ورتهه ښهکار    چې 

 (2۵۶)  .دوه لفته ولري
خو کله چې خپله شهوت ونه لري مګر د ښځو د ښکال ستاينه نورو تهه کهوي   
لههه هغههې څخههه سههتر واجههب دى پههه مدينههه منههوره کههې يههو ايههزک اوسههيده چههې   
بيبيانو او نورو ښځو به ترې ستر نه کاوه او له هغوى سهره ناسهتې پهاڅې تهه     

چههې رسههول اهلل ) ص ( ام سههلمي ) ر  ( کههره   بههه يههې پرېښههوده يههوه ور  کلههه    
تشريف يوړو نو دهغې خبرې يې واورېدلې  چې دعبهداهلل بهن اميهه سهره يهې      

                                                 
 (پرده سيدابو العل  مودودي .2۵۶)
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کولې او ورته يې ويل : که لبا طايف فتح شي نو د غيالن ثقفهي لهور باديهه    
ل کړلهه حته  د   يه هرومرو د ځان کړه بيا يې د هغې د جسم او ښکال سهتاينه پ 

 ېل کړلههه حاههور ) ص ( د ديههسههتاينه يههې هههم پهغههې دمخ ولههو انههدامونو 
خبههرې پههه اورېههدلو ورتههه وفرمايههل :  دخههداى ) ج ( دښههمنه تهها خههو پههر هغههې        

خې کړي دي (( بيا يهې امهر وکهړ چهې لهه ده څخهه سهتر وکهړئ او لهه          ښسترهې 
دې کورته نه راځهي م بيها رسهول اهلل ) ص ( هغهه او نهور ايهزه        ېوروسته د ېد

 (2۵۷).کان له مدينې څخه ووېستل 
چې د ښهځو پهه رازونهو النهه پهوهېږي يعنهې جنسهي غريهزې          اوبل هغه هلکان

الپکې ژوندى شوي نه وي دا لهه مراهقهت څخهه ښهکته دوره ده لکهه د نههو م       
لسو يا دولسو کالو هلکان د دى نهه د زيهات عمهر هلکهان کهه څهه ههم نابالغهه         

 ل کېږي .يوي په هغوى کې جنسي غريزې را ژوندى کېدل پ
د عابدين الحسيني ليکي : ماماهان م او کاکا ههان يهې ځکهه يهاد     سيد محم

نه کړل چې د خپلو زامنو په مخ کې د دى ستاينه ونکړي چهې فتنهه او فسهاد    
را پيدا نشي مګر په ياد مو وي چې محرم کسان يواځې دا ندي چې په ايهت  

 .کې ياد شول 
تهه روادي   شېخ محمد االبالبري  د دې  ايت په تفسير کې ليکي : نو ښهځې 

چې خپله ښکال هغه دوستانو تهه وښهيي چهې پهه ايهت کهې يهاد شهول او ټولهو          
هغو دوستانو ته چې له هغهه سهره يهې نکهاح د تهل لپهاره حرامهه ده لکهه م تهره          

زوم م اولکههه محههارم د رضههاعت لههه الملههه ځکههه چههې رسههول اهلل ) ص (   مامهها م
 (2۵۸)فرمايي : ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (

                                                 
 (متفق عليه ابوداود م نسايي م مسند احمد او مشکوة .2۵۷)

 (بخاري م مسلم م ابن ماجه او ن ب الرايه .2۵۸)
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( پههه واسههطه هغههه څههوک چههې حرامېههږي پههه  يې : )) حراميههږي د شههيدو ) تههيعنهه
 نسب باندې (( 

د همدې قهول تائيهد حسهن ب هري م ابهوبکر الج هاص م او د احکهام القهران         
   (2۵۹).خاوند هم کړى دى

رسول اهلل ) ص ( عايشې ) ر  ( ته اجازه ورنکړله چهې لهه خپهل رضهاعي تهره      
 څخه ستر وکړي .

او د ننوتلههو   افلههح حاههرت عايشههې ) ر  ( کههره راغهه     د ابههوالقعي  ورور
و عايشههه ) ر  (   اجههازه يههې وغوښههتله نههو څنګههه چههې د حجههاب حکههم راغلهه

فکرمنه شوله چې څه وکړي خو اجازه يې ورنکړله هغهه ځهواب ورولېهږه چهې     
ته خو زما ورېهره يهې تها زمها د ورور ابهوالقعي  د ښهځې شهيدې رودلهي دي         

چهې ايها دې رشهته کهې بهه ههم        وه  ( فکهر منهه   خو بيا هم حارت عايشه ) ر 
شي ؟ په دې وخت کې رسول اهلل )ص ( خپلهه تشهريف راووړ     ستر پرېښودل

حاهههرت عايشهههې )ر ( ورتهههه مطلهههب څرهنهههد کهههړ م رسهههول اهلل ) ص( ورتهههه   
    (2۶۰).وفرمايل چې : هغه ستا څنګ ته راتالى شي

تهره او تهرور    له کومو دوستانو سره چې دښځې ابهدي حرمهت نهه وي م لکهه د    
 زوى م د خور خاوند له دوى سره بايد څه چلند وشي ؟

و روايههاتو تههه کههره کتنههه وشههي م د مسههئلې بيههه   يپههه دې هکلههه کههه رانقههل شههو 
هماغههههه راوځههههي م څنګههههه چههههې سههههيد مههههودودي وايههههي : دا دوسههههتان نههههه د 
محرموکسانو په ليکه کې دي م چې ستر ورځنهې ونهه شهي او سهينګار ورتهه      

                                                 
 (تفسير سوره النور شيخ االباليري .2۵۹)

 لحاح السته او مسند احمد .(2۶۰)
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دغيههر محرموخپلوانههو پههه جملههه کههې دي م چههې ښههځه دې   ښههکاره شههي او نههه  
 بالکل ورڅخه ستر وکړي .

د دغو حدودو ترمن  خه چال چلند په کار دى د دې چلند اندازه پهه شهريعت    
 کې نه ده ټاکل شوې م او د سړي د عمر او رشتې پورې توپير لري .

سهول  د رسول اهلل ) ص( خپله کهړنالره دا وه م چهې حاهرت اسهماء ) ر  ( د ر    
اهلل )ص ( خښههينه ) د ښههځې خههور ( وه د هغههې او د رسههول اهلل )ص( تههرمن  د      

   (2۶1).ژوند تر پايه پورې د مخ او السونو تر حده کومه پرده نه وه
همههدا رنګههه ام هههاني ) ر  (چههې د ابوطالههب لههور ) د رسههول اهلل )ص( د تههره       

 (2۶2).لور (وه تر پايه پورې يې له رسول اهلل )ص ( څخه مخ پټ نکړ
 

 د ښځې کتل نارينه محرم ته :
 

اتفاق لري چې ښځه د خپل نارينه محهرم لهه عهورت څخهه      ېاکثره علماء په د
شههوت  دپرته نور ټول بهدن تهه کتله  شهي محهرم کهه پهه ههر ډول وي خهو چهې           

ورتهه   ههم   ره نه وي م څهه چهې کتهل ورتهه روا دي مسهه کهول او الس وروړل      ېو
 (2۶۳).روا دي

شي لکه چې څوک دخپلې   د بدن هغومره برخې ته کتلاو دبل چا د وينځې 
محرمې بدن ته کتله  شهي او محمهد بهن مقاتهل  وايهي چهې د نامهه النهدې تهر           

                                                 
 . 1ابو داود م جلد :(2۶1)

 . 1ابوداود م جلد :(2۶2)
 (البدائع ال نائع م حاشيه ابن عابدين م درالمختار او نهايه المحتاج .2۶۳)
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ځنګنونو پورې برخې ته يې کتل  نشي نورټول بهدن تهه يهې کتله  شهي ځکهه       
 (2۶۳).وينځې کار او خدمت کوي او خپله پرده ساتلې نشي

 د زړې ښحې په هکله :
ر شوى وي او دهغې جنسي غوښهتنې مهړې وي احنهاف    ېمر تپه چا چې ډېر ع

 ېوايي : له داسې ښځو سره م افحه او مخ ته کتل دواړه روا دي خو چهې د 
ښهههځې تهههه ههههم اشهههتها رانشهههي او د شههههوت امهههن وي اهلل )ج( فرمهههايي :   و     
القواعههد مههن النسههاء التهه  اليرجههون نکاحهها فلههي  علههيهن جنههاح ان ياههعن    

 ثيابهن ن 
ې وي په کورونو کې ستاسو د هغهو ښهځو څخهه    تاسناو هغه چې يعنې : (2۶۴)

چې اميد يې نه وي پاتې شهوى د نکهاح پهه دوى څهه هنهاه نشهته چهې وباسهي         
 خپلې جامې ((  

 پهه  رسول اهلل )ص( به چې له ښځو سره بيعت کاوه نو له زړو ښځو سره به يهې 
 (2۶۵)الس بيعت کاوه .

چهې ده پکهې ته  رودله  وو     ه ځينهو قبيلهو تهه    به حارت ابوبکر لديق )ر ( 
 (2۶۶).ورته او زړو ښحو ته به يې الس ورکاوه

   (2۶۷).يوى زړې ښحې به د عبداهلل بن زبير )ر ( سر اوپښې زور کولې

                                                 
 (مخت ر القدوري .2۶۳)

 .  ٦٠(النور : 2۶۴)

 الفتاوي الهنديه .(2۶۵)

 فتح القدير م المبسوط او البريقه شرح الطريقه .(2۶۶)

 المبسوط او البريقه(2۶۷)
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او بههل دا چههې پههردۍ ښههځې تههه الس وروړل يهها کتههل چههې منههع دى نههو دفتنههې    
ښهځو سهره    ېره نشهته ده څنګهه چهې لهه د    ېه رې او دلتهه خهو دا و  ېه اوفساد لهه و 

 افحه روا ده  همدا راز خلوت هم ورسره روا دى .م 

 د عورت لوڅول په يوازېتوب کې :
کلههه چههې انسههان يههوازې وي او کههه عههورت لههوڅ کههړي نههو د بههل لخههوا د هغههه       

 دليدلو خطره نه وي نو پدغسې حالت کې د عورت د پټولو حکم څه دى ؟
ول پهه  مالکيان وايي : د سخت عورت ) دبهر اوقبهل او دهغه  شهاه وخهوا ( پټه      

ماليکو څخه د حيها لهه املهه مسهتحب او بهې ضهرورته لوڅهول        له تنهايي کې 
    (2۶۸).يې مکروه دي

احناف او شافعيان وايي : په يوازېتوب  کې د عورت پټول واجهب دي مګهر   
   (2۶۹).د ضرورت په وخت کې لکه غسل کول م حاجت ته تلل م استنجا کول

 
اذا کههان احههدنا خاليهها ؟( يعنههې : لههه رسههول اهلل )ص( څخههه پوښههتنه وشههوه : ) فهه

څخه په يوازېتوب کې و اوسو ؟ رسول اهلل )ص( ځهواب   مو )) کله چې يو له 
اهلل )ج( ډير وړ دى چې حيها تهرې     ورکړ : )) اهلل احق ان يستحيا منه (( يعنې : 

 (2۷۰).وشي
او دهمدې حديث مخکې برخې کې د عورت پټول عام ياد شهول پهټ انسهان    

ره په ادب کې وي او لهوڅ د ادب تهارک وي حاهرت عبهداهلل بهن      د اهلل ) ج ( س
عمر )ر ( فرمايي : )) ځان وسات  له لوڅوالي څخه ځکه له تاسهو سهره هغهه    

                                                 
 بداية المجتهد .(2۶۸)

 المجموع او مغن  المحتاج .(2۶۹)

 ابو داودم ترمذي م ابن ماجه او مشکوة .(2۷۰)
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څوک دى څوک چې نه جدا کېږي له تاسې نهه مګهر دحاجهت پهه وخهت کهې او       
تهه نهژدې کېهږي لهه هغهوى څخهه حيها وکهړئ او دهغهوى           ېکله چې انسان ښځ

 (2۷1)عزت وسات  ((
دا حديث په يوازېتوب کې د عورت په پټولهو دليهل دى ځکهه چهې ماليکهې      
له انسان ځينې نه جهدا کېهږي مګرپهه دوه حهاالتو کهې م ځينهې علمهاء وايهي :         

م  يځينهې وايههي مبههاح د  يچهې دعههورت لوڅهول پههه يوازېتههوب کهې مکههروه د   
مګههر سههيي خبههره داده چههې د عههورت پټههول پههه هههر حههال واجههب دي م ځکههه دا    

او ناڅاپهه ورشهي او    يچهې د ده پهام نهه وي او نهه بهل څهوک خبهر و       محال نهده  
ويې هوري او يا داسې حالت پرې راشي چې بيا به ځان هم پټولې نشي لکهه  

ادب ځينهې لهرې کهار     لهه  کتل هم  ته  بيهوښي يا څه بله حادثه او خپل عورت
دى حارت عثمان ) ر ( په دې وياړي چې هېڅکله يې هم خپهل عهورت تهه    

ر ېه لي نو پکهار دى چهې خپهل عهورت پهه هرحهال پهټ وسهاتو او لهه ډ         نه دي کت
 احتياط ځينې کار واخلو .

 
 خلوت له پرديو سره :

د محرمو خپلوانو په نشتوال  کې نورو خلکو ته که څهه ههم خپلهوان وي لهه      
يوې ښځې سره په تنهاي  کې ليدنهه م کتنهه او کښېناسهتل منهع دي اهلل )ج (     

ن متاعا فاسئلو ههن مهن وراء حجهاب ذلکهم اطههر      فرمايي :   و اذا سالتموه
 (2۷2) لقلوبکم وقلوبهن ن

                                                 
 الدرايه م ترمذي او مشکوة .(2۷1)

 . ٥االحزاب : (2۷2)
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له بيبيانو څخه څه دکار څيهز م نهو غهواړئ يهې د      ىيعنې : )) او کله چې غواړ
 تاسو زړونو ته او دهغوى زړونو ته .((  سپردې شاته پدې کې ښه پاکي ده م 

انو څخههه څههه  دلتههه اهلل ) ج( مسههلمانانو تههه الرښههوونه کههوي چههې کههه لههه بيبيهه     
غواړئ او يا څه ضرور خبهره ورسهره کهوئ نهو د پهردې ترشهاه ورسهره ارتبهاط         

 ښه الره هم ده . ۍونيس  او له هغې سره مخامخ کېږئ مه او همدا د پاک
لههون خابههن عبههاس ) ر ( روايههت کههوي چههې رسههول اهلل )ص( فرمههايي : )) الي     

 (2۷۳)احدکم بامراة اال مع ذى محرم ((
ې کېږي يو ستاسو هم له ښځو سره مګهر دښهځې د محهرم    يواز ېيعنې : )) ند

 په شتوالي کې . ((
همدارنګههه حاههرت جههابر )ر ( روايههت کههوي چههې رسههول اهلل )ص( فرمههايي :  

من باهلل واليهوم االخهر فهال يحلهون بهامراة لهي  معهها ذو محهرم          کان يؤ من ))
 (2۷۴).(( منها فان ثالثها الشيطان 

ور  ايمان لري هغه هېڅکله لهه   راو د اخرت پ يعنې : )) څوک چې په اهلل )ج (
يوې ښځې سره نهه يهوازې کېهږي تهر څهو چهې دښهځې محهرم نهه وي ځکهه چهې            

 دريم په دوى کې شيطان دى . ((  
د رسول اهلل )ص( خپل چلند داسې : و چې يو ځل د شهپې لهه حاهرت لهفيې     
)ر ( سههره د هغههې د کههور خواتههه روان و پههه الره کههې دوه تنههه ان ههار پههرمخ      

 ېورغلل حاهور )ص( هغهوى ودرول او ورتهه يهې وفرمايهل چهې : زمها ملګهر        
زمهها مېههرمن لههفيه ) ر ( ده هغههوى عههر  وکههړ چههې يهها رسههول اهلل )ص( ايهها   

دالى شهي ؟ هغهوى )ص( ځهواب ورکهړ     ېه ماني کوستاسو په حهق کهې ههم بهده    
                                                 

 متفق عليه .(2۷۳)

 مسند احمد .(2۷۴)
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ېښههمن شههوم چههې دچههې شههيطان پههه انسههان کههې د وينههې پههه څيههر هرځههي م زه ان
 ماني پيدا نکړي ((  وهبد  ستاسو په زړونو کې

 ابوداود . 
عقبههه ابههن عههامر )ر ( روايههت کههوي چههې رسههول اهلل )ص( فرمههايي : )) ايههاکم    
والدخول عل  النساء فقال رجل مهن االن هار م افرايهت الحمهو قهال : الحمهو       

 (2۷۵)الموت . (( 
يعنې : )) ځان وسات  له تنهاي  نه لهه پرديهو ښهځو سهره لهه ان هارو څخهه يهو         

ور ) يهها دمېههړه نههور دوسههتان لکههه وراره د تههره زوى ...( پههه   ېههيههل : د لسههړي وو
و لپههاره مههرګ ځور د ښههېهههکلههه مههو خبههر کههړه م هغههه )ص( ځههواب ورکههړ چههې ل  

 دى . ((
ږي چهې هېچاتهه روا نهدي کهه څهه ههم دښهځې        ېرواياتو څخه څرهنهد  ېنو له د

نژدې دوست وي چې د محرم په نشتوالي کې له ښځې سره کښهېني م پهاڅي   
 ږي .ېورسره وغږ ېکه ضرورت وي نو د پردې ترشا داو 

 په يوه بستره کې يو ځاى کېدل :
په يوه بستره کې ويده کېدل د دوه داسهې کسهانو لپهاره چهې جنسهي غريهزې       

ځکهه چهې لهه هرچها سهره شهيطان        ينهه د  روا وي شهرعاً  ېپکې را ژونهدى شهو  
سيسهې  که څه هم دى پهه ځهان بهاور لهري مګهر بيها ههم د شهيطان د         ىملګرى د

 پياوړې دي .
ږي بايههد ېمتفههق دي چههې کههوچن  کلههه لهه  کلنههۍ تههه ورسهه ېټههول علمههاء پههه د

بستره يې بېله شي د دوه سهړيو يهو ځهاى ويهده کېهدل م د دوه ښهځو م د يهوې        

                                                 
 خاري م مسلم م ترمذي م احمد او مسند .ب(2۷۵)
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ښځې او ديو سړي يو ځهاى ويهده کېهدل بهې لهه کهوم شهرعي سهبب څخهه لکهه           
ه يهې مهور او   ښځه او خاوند يا له خپلې وينځې سره ( حرام دى که څه ههم هغه  

 پالر وي .
حارت ابوسعيد الخدري )ر ( روايت کوي چهې رسهول اهلل )ص( فرمهايي :    

دبل سړي عورت ته نه ههوري او ههې  ښهځه دې دبلهې ښهځې       ې)) هې  سړى د
بهل سهړي سهره پهه يهوه بسهتره کهې        لهه  ههې  سهړى    ېعورت ته نه هوري او نه د

سههتره کههې  يوځههاى څملههي او نههه دى هههې  ښههځه دبلههې ښههځې سههره پههه يههوه ب       
   (2۷۶)څملي . ((

لمانځههه امههر وکههړئ او   رهمههدا راز فرمههايي : )) اوالد تههه پههه اوه کلنههۍ کههې پهه   
لههې ېيههې ب ېي او بسهتر ودلمانځهه پههه نهه کولههو يهې ووههه  کلهه چههې له  کلههن      

 (2۷۷)کړۍ . (( 
لهه څهو محهدودو حهاالتو      ( ځکه چهې د انسهان هميشهن  بهد ملګهرى ) شهيطان      

دنده اجهرا کهول غهواړي     هږي او په هر حال خپلانسان څخه نه جدا کې له پرته 
ږي ېه دلو ډېهر م امکانهات راپيهدا ک   ېه م او په لوى خطر کې د انسهان د واقهع ک  

 (2۷۸) رسول اهلل )ص( فرمايي : )) فان ثالثهما الشيطان ((
 

يعنههې : )) پههه دوى کههې دريههم شههيطان دى (( همههداراز فرمههايي : )) شههيطان پههه   
 (2۷۹). (( انسان کې د وينې په څير هرځي

                                                 
 مسلم .(2۷۶)

 ابوداود مسند احمد او المستدرک للحاکم .(2۷۷)

 مسند احمد .(2۷۸)

 ابوداود .(2۷۹)



 

 
225 

 

 په ټولنيز ژوند کې د ښځې او نارينه اختالط :
  

وي چې له کور څخه ونه وزي او هماغهه  ځينې وايي چې اسالم ښځو ته امرک
شههعارونه زمزمههه کههوي حتهه  د عبههادت او      د ) ښههځه يهها پههه کورياپههه هههور (    

حهرام بهولي او دخپلهې     او مکهروه   لمونځونو لپاره جومات تهه د ښهځو راتلهل   
ره او دوخههت فسههاد نيسههي دوى وايههي چههې     ېههه دليههل دفتنههې و دعههوې لپههار 

حاههرت عايشههه )ر ( فرمههايي چههې : )) کههه رسههول اهلل )ص( پههه هغههه څههه چههې   
ښههځو لههه رسههول اهلل )ص( څخههه را وروسههته را وېسههتي دي پههوه واى نههو لههه        

 واى .  ((   ېجومات څخه به يې منع کړ
ې داسهالم  خو داسالمي شريعت د م ادرو په کتلو سره سهړى ويله  شهي چه    

ره دومره تنګه نده څومره چې دا ځينې خلک فکر کوي اسالم فطري دين ېدا
دى او د بشري ټولنې ټولې طبعي اړتياوې په نظر کې لري پهه اسهالمي نهړۍ    
ليد کې د ښځو او نارينه و يو ځاى ژوند په خپل ذات کې منع نده حته  کلهه   

ډول يهو ځهاى   که د کهومې سهپېڅلې مهوخې او عهالي مق هد لپهاره وي نهو دا        
چهې د زده کهړې لپهاره م د يهو نيهک       شهي وال  مطلوب دى ډېر ځلهه ښهځه اړه   

کههار دتههر سههره کولولپههاره م د خيههر ديههو کههار لپههاره د امربههالمعروف لپههاره م د   
 م جهاد لپاره ... له سړيو سره يو ځاى شي نو دا ډول يو ځاى وال  مهردود نهه  

 مطلوب دى .ې بلک
لههوړ ههدف او نېههک کههار م يهها د اړتيهها پههه  اسهالم د دى مخههالف نههدى چههې د يو 

وخت کې ښځه او نارينه سهره ووينهي بلکهې اسهالم دفحشهام فتنهې او فسهاد         
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مخالف دى او کله که کومه ښځه پوهېږي چې بهرته وتل او له نارينهه و سهره   
يو ځاى  کېدل م مالقهات او ليدنهه يهې لهه اړتيها پرتهه ده او ههې  دينهي او يها          

و سهره يوځهاى کېهدل    وکېږي نو بيا ورته له نارينهه  ه دنيوي هټه ترې نه ترالس
چهههې د فهههرد او ټهههولنې هټهههې     ياو اخهههتالط منهههع ده م د اسهههالم الهههول دا د   

محترمې شمېري خو افراط او تفري  دواړه محکوموي د اسالم يهوه قاعهده   
دا ده چې د اړتيا او ضرورت په وخت کې منع شوى کار روا کېهږي او د هغهه   

ول فهر  دي همهدا   ټه چې پهه عهادي حهاالتو کهې يهې پ     ځاى لوڅول هم روا دى 
ره وه نهو روا کهار ههم نهاروا هرځهي يهوه خبهره ده        ېرازکله که د فتنې او فسهادو 

ره بههه حقيقههي ېههره ښههځې تههه پيههدا کېدلههه او کههه نارينههه تههه خههو وېههچههې کههه دا و
بنسټ ولري  او خيالي م موهومي او هوايي به نه وي وړاندې مو وويهل چهې   

ر پهه څلهورو ديوالونهو کهې نهه ايسهاروي او هغهه اړتيها او         اسالم ښځه م د کهو 
موخه په نظر کې نيسي د کوم لپاره چې ښځه له نارينه و سره مالقهات کهوي   

 او ورسره يو ځاى کېږي .
ره ېه ړي او پهه هريهوه کهې چهې ډ    ېله کور څخه د وتلو هټې او تاوانونه دواړه څ

او شهرقي بهې   هټه وه هماغسې حکم کوي اسهالم دنهن ورځهې غربهي اخهتالط      
حيايي دواړه غندي او هر هغه څوک هم دغندلو وړ دي چې مسلمانانو ته دا 

 . ډول ازادي او اختالط غواړي
اوس يو ويشتمه پېړۍ ده کارونه ډېر شهوي دي م لګښهتونه ډېهر شهوي دي م     

م زده کهړه وکهړي او پهه دې برخهه      ښځه مجبوره ده چې بهر ووځهي کهاروکړي   
 تهههپر ېه لهه نارينهه و سههره اخهتالط راځهي لهه د     کهې بهه پهه حتمهي ډول څههه ناڅه     

ورته ژوند ستونزمن کار دى او داسهې ههم نهده لکهه ځينهې خلهک فکهر کهوي         
طان د الس وسهله يها ټهول فسهاد     يچې ښځه دشيطان جال يا وزر دى او يا دشه 
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ر عقهل لهري م ضهمير لهري م وجهدان لهري م نفه         ېه دى ښځې هم د نارينه پهه څ 
م د اسالم په لدر کې ههم ښهځې بنهدي يها پهه       اللوامه او نف  المطمئنه لري

پهه غهه وخهت کهې بهه ښهځې جومهات او جمعهې تهه راتللهې دا            يانزوا کې نهه و 
داسهې وخهت وچهې ښهځو بههه لهه لنهګ پرتهه پرتهوګ هههم نهه پېژانهده او نهه بههه د            

م ټوټهه يهها کومهه بلههه پههرده وه    يوال م لرهههېه نارينهه و او ښههځينه و تهرمن  څههه د  
ته راتللې تر دې چې يوې ښځې د )ق( سهورت د  ښځې به ډېرې ډېرې جومات 

رسول اهلل )ص( له خولې څخه حفو کړى و م چې په لمانځه کې يهې تهرې ډېهر    
کې به يهې   (مسلمانانو په دې لوى جشن اورېدل  و د اخترونو په لمانځه ) د 

هډون کاوه م له رسول اهلل )ص( څخه به يې زده کړه کوله له نارينهه و سهره يهو    
ه کههړې غونههډو تههه راتللههې م تههردې چههې رسههول )ص( تههه بههه يههې      ځههاى بههه د زد 

شههکايت کههاوه چههې د زده کههړو غونههډوکې د دوى پههه پرتلههه نارينههه ډېههر وي او 
ږي نو بايد چهې ځهانګړى وخهت ورکهړل شهي چهې رسهول        ېدوى ته وخت نه رس

ه له رسول )ص( ب)ص( يې هم دا عر  په ورين تندي مني لحابيه و بيبيانو 
ه يهې زده کهړه ههم د    به ولې چې دنن ورځې ډېهرې ښهځې   څخه داسې پوښتنې ک

ځان لپاره شرم و بولي م په سياست کې به يې هم هډون کاوه او پهه جنهګ او   
او ټپيانو خدمت بهه يهې ههم کهاوه      وجګړه کې به يې هم هډون کاوه د نارينه و

بي بي عايشې د احد په جګړه کې پهه داسهې وخهت    .او د هغوى پرستاري هم 
په ټولنيز ژونهد کهې ههم ښهځو      د عمر دوهمه لسيزه يې وه کې هډون وکړ چې

ونههډه درلهههوده او ديهههوه داعهههي دنهههده ههههم ورسهههپارل شهههوې ده .   والمؤمنهههون  
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ولمؤمنهههات بعاههههم او ليهههاء بعههها يهههاء مهههرون بهههالمعروف وينههههون عهههن         
 (2۸۰)المنکر ن

يعنههې : )) او سههړي مؤمنههان او ښههځې مؤمنههانې ځينههې د دوى د ځينههو نههورو       
و بانهدې اومنهع کهوي لهه بهديو څخهه . ((       يکوي دوى په نيک دوستان دي حکم

حارت عمر )ر ( شفابنت عبداهلل په ښار محتسبه او نګرانه ټاکلې وه مپه 
رو شههريعتونو کههې هههم ښهځې پههه ټههولينز ژونههد کهې پراخههه ونههډه درلههوده لههه   ېه ت

تهه ههم حکايهت     مهو  وسره يې اختالط او مالقات درلود او قران يې ونارينه 
 کوي .
کريم وايي چې حارت موس  )ع ( ځوانۍ په جوش کې د شهېخ الکبيهر    قران

) چې ځينې يهې شهعيب )ع ( بهولي ( لهه دوه پېغلهو او ځوانهو لورههانو سهره لهه          
تکليف او بنديز او دڅه هناه له وېرې پرته خبرې کوي او بيها ورسهره مرسهته    
.  کوي م اوبيا يې يوه خپل پالر ته سپارښهتنه کهوي چهې د ده اجهوره ورکهړي     

 ايتونه . 2٦ 2٣الق ا :   کتل شي  ېود
حارت ذکريا )ع ( له تکليف او دهناه له احساس پرتهه لهه حاهرت مهريم )ع (     
سره خبرې کوي او پهه محهراب کهې د روزئ پوښهتنه تهرې کهوي م او هغهه ههم         

 (2۸1).دهرې پوښتنې ځواب ورکوي
ل کيسهه ههم قهران پهه تف هيل سهره بيهانوي چهې دخپه          ېهمدا راز د سبا دملک

مان )ع ( د ليک د ځواب په هکله يې تهرې  يقوم مشران يې راټول کړل او دسل
هغههه لههه سههليمان ) ع ( سههره خبههرې هههم کههوي هغههه د يههوه      م مشههوره وغوښههتنه 

                                                 
 . ٧1توبه :   (2۸۰)

 . ٣٧ال عمران : (2۸1)
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مملکههت مشههره يهها بادشههاه وه او قههران يههې پههه اسههتعداد او کفايههت هههم هههواه     
 (2۸2). دى
 

چههې ښههځه  پېښههيږي اړتيا نههو پههه دې ټولههو يههادو شههويو مههواردو کههې دېتههه       
اونارينههه سههره يوځههاى شههي م خلهه  ملهه  شههي يههو لههه بههل سههره ووينههي م خبههرې  

ر شهريعتونه دي  ېه وکړي او که څوک و وايهي چهې دا وروسهتني درې مهوارد ت    
پهه ځهواب کهې يهې بايهد وويهل شهي چهې تېهر           ىيې اطاعت الزم نهد  مو او په 

 حېته بيهان شهوي دي او لهح    مو د عبرت او زده کړې لپاره  مو شريعتونه ز
شريعت په لراحت سره منسو  کړي نه وي  مو خبره داده چې ترڅو پورې ز

تهه ههم شهريعت دى . اهلل )ج( خپهل رسهول )ص( تهه فرمهايي :   اولئهک          مو نو 
 (2۸۳) الذين هدى اهلل فبهدا هم اقتداه ن.

کړى دى نو په طريقه د  هدايت اهلل )ج (  ورته يعنې : )) دا هغه کسان دي چې 
 ه ((دوى اقتداء وکړ

خبرې ته اشاره وشي چې دښځو ازادي يا هغهوى تهه    ېدلته بايد يو ځل بيا د
معنهها نههه  ېو سههره داخههتالط اجههازه د د ودضههرورت پههه وخههت کههې لههه نارينههه   

پورتهه شهي م د    ېهرډول قيهد د  موالونه و نړول شيېورکوي چې د حيا ټول د
سهتې م  نه نيول کېږي دلته ههدف د خيهر م يهو لهه بهل سهره د مر       ېهېچا مخه د

 ټولنيزې هټې او ټولنيز پرمختګ دى .
او که څوک بهروځي نو بهرته د ښځو د وتلو هغه قوانين بايد مراعات کهړي  

ب هر د   اچې اسالم ورته ټاکلي دي : لکه د شهوت او فتنې په وخت کې غه 
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 . 1٠االنعام : (2۸۳)
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شرعي او درنې جامې اغوستل چې بدن ترې ښکاره نشي په خبهرو اتهرو کهې    
م نهههاز او نخههرې بههه نهههه کههوي م پههه تللهههو او     پههه نرمههي او مالطفهههت نههه کههوي     

حرکاتوکې به چاتهه تمايهل نهه کهوي او اسهالمي اداب بهه سهاتي م خوشهبو او         
ه نههه اسههتعمالوي م لههه پرديههو سههره لههه خلههوت څخههه بههه ځههان سههاتي م پههه  بههعطر

م او اسهراف نهه کهوي او دضهرورت او اړتيها پهه انهدازه         طمالقات کې به افرا
 ه له کوره بهر وځي .ب

 

 روغتيا په وخت کې د ښځې او نارينه له خواد نا
 :ديوبل پوښتنه  

يهو دبهل  ورونهه     ينه اسالم يو ټولنيز دين دى او ټول مسلمانان نارينه او ښځ
ه بهل سهره پهه مينهې م محبهت م      او خوېندې بهولي م اسهالم مسهلمانانو تهه يوله     

 م همدردۍ او په غم او ښادۍ کې په هډون سره امر کړى دى .مرستې
  پوښههتنه هههم يههوه لههه هغههو ټههولنيزو ادابههو څخههه ده چههې اسههالم يههې        د نههارو

مراعاتولو ډېر تاکيد کړى دى تر دې چې شهريعت دا پهه يهو     رمسلمانانو ته پ
 د بل مسلمان نارينه وي او که ښځه حق هرځول  دى .  مسلمان 

د نارو  د پوښتنې په هکله هڼ شمېر روايتونه راغلي دي م د دې روايتونهو  
ږي چې په دې اړه خطهاب نارينهه اوښهځو دواړو تهه متوجهه      ېهندپر اساس څر

دى يعنې د ښځينه نارو  په پوښتنه ههم تاکيهد شهوى دى او د نارينهه نهارو       
 وته هم دا خطاب متوجه دى او ښځينه وته هم .ونارينه  م په پوښتنه هم

شهپږ حقهوق لهري تهرې       بل مسلمان ررسول اهلل )ص( فرمايي : )) يو مسلمان پ



 

 
2۳1 

 يههې تل شههول چههې اى د خههداى )ج ( رسههوله )ص( هغههه کههوم کههوم دي و    و پوښهه
 او کله چې نارو  شو نو پوښتنه يې وکړه (( )) :فرمايل

 مسلم م ترمذي م نسايي م ابن ماجه .(   1( )1) 
)) اسيران خوشې کړئ م مېلمستيا ته له بلونکو سره ميلمستيا ته الړ شه  م  

  (2۸۴)وکړئ (( و ي ته ډوډۍ ورکړئ م او د نارو  پوښتنه
)) د نارو  پوښهتنه کهوئ او جنهازې تهه ورځه  م ځکهه چهې دا تاسهوته اخهرت           

 بخاري م احمد او جامع ال غير .دريادوي (( ....
قدسي حديث دى چې )) اهلل )ج( د قيامهت پهه ور  فرمهايي اى د ادم ځويهه زه     
نههارو  وم او تههامې پوښههتنه ونکههړه ورتههه يههې ووېههل اى ربههه څنګههه مههې سههتا     

اهلل )ج(  .د مخلوقهاتو وې   واى پداسې حال کې چې ته پالونک ېتنه کړپوښ
بنهده نهارو  شهو خهو تههايې       ورتهه وفرمايهل ايها تهه پهوه نهه وې چههې زمها فالنه        

واى نهو زه بهه دې ورسهره مونهدل       ېکهړ  ېپوښتنه ونکړه که د هغه پوښتنه د
 (2۸۵)واى ((

ږي م تهردې  ېدروايهاتو څخهه ښهه څرهنه     ېنو د نارو  د پوښتنې فايلت لهه د 
چې رسول اهلل )ص( د يو يهودي نارو  پوښتنه ههم وکهړه چهې بيها يهې ايمهان       

 وړ .ورا
 ېدواړو تهه متوجهه دي د د   ودا خو هغه روايات دي چې ښهځينه او نارينهه و  

پهه    چې څرهنهدوي د رسهول اهلل )ص(   يترڅنګ داسې نور روايات هم شته د
و دنهاروغو ښهځو پوښهتنه    وو ناروغهانو او نارينهه   ووخت کې ښځو د نارينه 

 کړې ده .
                                                 

 بخاري م مسند احمد .(2۸۴)

 مسلم .(2۸۵)



 

 
2۳2 

النسههاء للرجههال تههر عنههوان   ةح کههې د بههاب عيههادېامههام بخههاري پههه خپههل لههح 
ح بخاري ليکهي چهې ام الهدار داء )ر (    ېلح .دى ىکړ ىالندې باب ځانګړ

 د يو ان اري نارو  پوښتنه وکړه .
بخهههاري وايهههي چهههې حاهههرت عايشهههې )ر ( د حاهههرت بهههالل )ر ( د حهههال   

ه يهې ووېهل : )) يها بهال کيهف تجهدک (( يعنهې : اى باللهه         پوښتنه وکړه او ورته 
 څنګه مومې ((   ېځان د

مبشهر   ام بستر پروت و نو د بهراء لهور   رکله چې کعب د مالک زوى د مرګ پ
ورته راغله او ورته يې ووېل )) اى د عبدالرحمن پالره زما پهه زوى ) مبشهر(   

 (2۸۶) باندې سالم واېه (( .
 م کهې د ډېهرو ښهځينه ناروغهانو پوښهتنه کړېهده      و ههم پهه لهدر اسهال    ونارينه 

او   باعې )ر ( لخههوا ورغههضههلکههه : رسههول اهلل )ص( د زبيههر )ر ( دلههور م  
ده لهرې ؟(( هغهې )ر ( ځهواب    ارا ورته يې وفرمايل چې )) ښايي ته بهه د حهو  

 (2۸۷).(( ستا پروړاندې  ناروغه پرته ده ورکړ ) په خداى سوهند چې 
يهها ام ام السههائب  د يههت كههوي چههې رسههول اهلل ص جههابر بههن عبههداهلل ر  روا  

ږې؟ ېه ائب ولهې رپ سه ورغ  او ورتهه يهې  وفرمايهل چهې ام ال     ته خوا  امسيب
 (2۸۸) .ده خداى دې پكې بركت نه اچوي مې  هغې ځواب وركړ چې تبه

 (2۸۹)  .ام عال وايي چې زه ناروغه وم او رسول اهلل ص زما پوښتنه وكړه

                                                 
 او مسند احمد .ابن ماجه (2۸۶)

 متفق عليه(2۸۷)

 مسلم(2۸۸)

 ابوداود.(2۸۹)



 

 
2۳۳ 

دونكيو څخهه يهوه ښهځه ناروغهه وه او     ېه اوسه دمدينې لابي امامه وايي چې 
 (2۹۰).چې دناروغانو پوښتنه به يې كوله  و رسول اهلل ص بهترين هغه څوك و

بسهتره پرتهه وه    رپه بخاري كې وايي چې كله حارت عايشهه ر  د مهرګ په    
نههو ابههن عبههاس تههرې اجههازه وغوښههته او ورغهه  اوتههرې يههې وپوښههتل ځههان دې  

خيرسهره كهه تقهواولرم مهغهه ورتهه وويهل       څنګه مومې ؟.هغهې ځهواب وركهړ پ   
چې انشاء اهلل ته په خير سره يې ځكه چې ته درسول اهلل ص مېرمن يهې او لهه   
تهها څخههه پرتههه لههه  بلههې پيغلههې سههره رسههول اهلل واده نههدى كههړى اوسههتا عههذر      

  (2۹1)اسمان څخه راغلې ده .)پاكي (له 
غانو او د نارينهه  نوښكاري چې په اسالم كې د ښځو له  خوا د نارينه و نارو 

و لخوا د ښځينه ناروغانو پوښتنه يواځې داچې كهوم بنهديز نشهته دى بلكهه     
پههه دې اړه يههې د ډېههرو اجرونههو وعههده هههم وركههړې ده او پههه ځههانګړي ډول كههه   

مههو نههارو  داقههاربو او دوسههتانو لههه ډلههې څخههه وي نههو بيهها خههو دلههله رحمههۍ  
ېههر  شههي يههو ه د  تاكيههد هههم  ډ   دې كههار  رضههوع هههم ورسههره يوځههاى شههي او پهه  

كلهه څهوك پهه روغتيها كهې لهه چها سهره ناسهته           يادونې وړ خبره  بلهه داده چهې   
والړه او مههراوده ولههري نههو پههه نههاروغۍ كههې خههويې  حتمههاً بايههد د روغتيهها او  
 ملحت پوښتنه وكړي ځكه چې هغه  په دې وخت كې ډېر اړ او محتهاج وي  

 ډېر شفقت اوخدمت ته اړه لري.
 

 ړي مه شي :تله ښځو سره په الس س

                                                 
 نسايي    (2۹۰)

 بخاري كتاب التفسير .  (2۹1)



 

 
2۳4 

لههه ښههځو سههره پههه سههتړي مههه شههي کههې د الس پههه ورکولههو کههې فقهههاء بېالبېههل 
نظريههات لههري م ځينههې علمههاء لههه محرمههو پرتههه لههه هرچاسههره د ښههځو پههه الس   
ستړي مه شي م يا هسې الس ورکول نا روا بولي م ځينهې نهور بيها پهه دې اړه     

م نهو ښهه بهه     لو لورتونو لپاره بېالبېهل  حکهم کهوي   ېالبېتف يل کوي او د ب
وي چههې د دې موضههوع لههه څېړنههې څخههه وړانههدې هغههه لههورتونو تههه هوتههه        

تر من  پرې اختالف نه شته او په پوره اتفاق يې منلي  وقهاودونيسو م چې 
 دي .

  کههه چېههرې د سههړي او ښههځې م ههافحه د شهههوت د راپههارولو يهها دجنسههي  1
فحې څخه يهو  لذت المل کېږي او يا نارينه او يا ښځه پوهېږي م چې له م ا

نهو پهه دې لهورت کهې د ښهځې او      ېږيمو تهه فتنهه راوالړ  وخهوا يها دواړه خهوا   
نارينه م افحه يا پهه الس سهتړي مهه شهي روا نهه ده م ځکهه دا دفسهاد المهل         

ېهد  چهې فسهاد خهوا تهه غز    كومهه   کېږي او دهرې هغې الرې بندول واجهب دي  
لههه خپههل  چههې علمههاء وايههي خپههل محههرم تههه الس ورکههول او يههاتههردې   لههې  وي 

ره او ياد شههوت د  ېم خو کله چې دفتنې و يمحرم سره خلوت مباح او روا د
 ږي .ېخوځښت المل شي م نو همدا مباح کار هم حرام

ۍ سره چې اشتها ورته نه راځي م او لجن  له هغې زړې  ښځې او کوچنۍ  2
ره نه وي م م افحه  روا ده م همدا راز که الس ورکهوونک  نارينهه   ېدفتنې و

وډا او سپين  يرى وي م او د اشهتها او شههوت اور پهه کهې نهه وي م نهو د       م ب
 ده لپاره هم له ځوانو او زړو ښځو سره م افحه روا ده .

په رواياتو کې راځي چې ابوبکر لديق )ر ( بهه لهه زړو ښهځو سهره پهه الس      
ر )ر ( يهوې زړې ښهځې تهه اجهوره     يه ستړي مه شي کولهه م او عبهداهلل ابهن زب   



 

 
2۳5 

په ناروغۍ کې به يې د ده پالنه کوله او سربه يهې ورتهه چهاپي    ورکوله م چې 
 کاوه .

همههداراز اهلل )ج( هههم زړو ښههځو تههه د ځينههو هغههو جههامو لههه اغوسههتلو څخههه        
 ته يې دا رخ ت نه دى ورکړى . ځوانورخ ت ورکړى دى م هغه چې 

تي اليرجون نکاحا فلي  عليهن جنهاح ان ياهعن     والقواعد من النساء الال
 (2۹2) ير متبرجت بزينه ن.ابهن غيث

 پههه دوى هههې  هنههاه   دواده تمههه نلههري  چههې ې زړې ناسههتې ښههځهغههه  يعنههې او
پههه داسههې حههال كههې چههې دخپلههې ښههكال     وباسههي  جههامې خپلههې   چههې نشههته 

 نه وي . ېښكاروونك
خوله پورتنيو لورتونو څخه پرته په نورو برخو كهې فقهها ء د نظهر اخهتالف     

دې مسئله روښانه شي منو لهږه څېړنهه پهه كهې     لري او ددې لپاره چې حق ته نږ
 .ضرورده 

د مخ او ورغويو په شمول د ښځې ټهول بهدن عهورت بهولي او لهه      هغه ډله چې 
)ما ظهر منها (څخه مراد هغه جامې اخلي مچې پټول يې ممكن نه وي ملكهه  

 چادري مپړون  مجامې ياهغه چې دكومې طبعي پېښې له امله يې لكه  
ل ناشههوني وي م نههو حتمههي ده چههې د دوى پههه نههزد لههه سههخت بههاداو بههاران پټههو

پرديو سره م افحه روا نه ده ځکه د دوى په نظر خهو الس تهه کتهل ههم حهرام      
خو له کتلو السخته ده خو د عالمه ډاکټر قرضاوي پهه وينها    فحهدي او م ا

او دلحابه او تابعينو او نور فقههاءو جمههور    ير کم دېد دې نظر خاوندان ډ
 .   ىد ىچې له ) ماظهر منها ( څخه مراد مخ او ورغو په دې نظر دي

                                                 
 . ٦٠النور : (2۹2)



 

 
2۳6 

لهري ؟ دلتهه ههم     لښه نو د لومړي نظر خاوندان د خپلې دعوې لپاره څهه داليه  
م ډاکټههر د څيړنههې لههوى ماخههذ د عالمههه قرضههاوي ليکنههه او نظههر دى      مههو ز

د ثبههوت لپههاره د  ېخبههره داده چههې مهها د دوى د دعههو اښههتيقرضههاوي وايههي : ر
وکههړ خههو څههه قههانع کههوونکي داليههل مههې ونههه       ښهه ډېرکوداليلههو د مونههدلو  

م هغه سهدالذريعه يها    وير قوي دليل چې دوى پرې استناد کېوموندل خو ډ
دفتنې دالرې بندول دي او له شک پرته ويل  شوو چې دا ښهه خبهره ده م خهو    

ره او يهها دفتنههې نښههې او ېههکلههه چههې دشهههوت يهها دفتنههې د رامنځتههه کېههدلو و 
د فتنې او شهوت د نشتوالي خبره بهاوري وي م نهو   خو کله چې  نښانې وي م

 بيا به د تحريم لپاره څه دليل وي ؟
ځينې علمهاء دا دليهل نيسهي چهې رسهول اهلل )ص( د فتحهې پهه ور  لهه ښهځو           

مشهور بيعت کې چې دممتحنه په سورت کې يې يادونه شهوې   پلسره په خ
چهې د  ي ه دى ورکهړى م خهو بايهد وويهل شه     الس نه  هده له هې  يهوې ښهځې سهر   

رسهول اهلل )ص( لهه خهوا د يههو کارپرېښهودل خهو حتمهي د هغههه کهار پهه حرمههت         
يو کهار د دې لپهار نهه دى کهړى      كله كله ( رسول اهلل )ص. دليل کېدل  نه شي 

هغهه مکهروه و م ځينهې     ېچې هغه کار حهرام وځينهې وخهت يهې د دې لپهاره چه      
و او ځينهې   خهالف (  ليوخت د دې لپاره چې هغه کار خالف اول  ) دغوره وا

چهې رغبهت او تمايهل يهې ورتهه نهه کېهده          ښه ېوخت يې يوازې د دې لپاره پر
خهوړل  د شهوافعو پهه نهزد (    ) دې چهې  له  خوراک م سره ېلکه د شکوڼ د غوښ

ول د م هافحې  ره م افحه نه که دي نو د بيعت په ور  له ښځو سهم يې روا 
)ص( ل خهوا   حرمت نه جوتوي م سره له دې چې په دې بيعت کهې د رسهول اهلل  

 ېم افحه نه کهول ههم اتفهاقي خبهره نهه ده لهه ام عطيهې ان هاري         هله ښځو سر
دى چې دبيعهت پهه ور  لهه ښهځو سهره د رسهول اهلل        ايت)ر ( څخه داسې رو



 

 
2۳۷ 

د عايشې )ر ( له روايهت سهره مخهالف     ا)ص( په م افحې داللت کوي او د
مسه کهړى  دى م چې لوړه کوي چې رسول اهلل )ص( په بيعت کې د هېچا الس 

 (2۹۳).دىنه 
)ص(  ( د بيعت په کيسهه کهې وايهي چهې : رسهول اهلل     رضي اهلل عنهاام عطيه )

خپهل السهونه د کهوټې لهه      مهو  خپل الس د کهوټې لهه بههر څخهه را او د کهړ و      
اى  (( يعنههې :کههړل م بيهها يههې وفرمايههل : )) اللهههم اشهههد    دهدننههه څخههه ور او  

 (2۹۴)((خدايه ته شاهد اوسه 
 د حاههرت عايشههې پههه پههورتني حههديث پسههې مت ههل يوبههل   پههه بخههاري کههې  

د سهيرين لهه     ېحديث دى چې امام بخاري يې له ايوب او هغهه يهې لهه حف ه    
 لور څخه او هغه يې لهه ام عطيهې څخهه روايهت کهوي م وايهي چهې رسهول اهلل        

يې دا ايت ولوست )) ان النشهرکن بهاهلل    مو سره بيعت وکړ نو په  مو )ص( ز
 .و ه خداى )ج( سره به هې  ش  شريک نه هرځوشياء (( يعنې دا چې ل

پهه لهوړ اواز ژړا څخهه ( خهو       مهړي   راو مو  يې منع کړو له نياحهت څخهه ) په     
چې رسول اهلل )ص( له ښهځو سهره پهه     يداسې روايتونه هم شته چې څرهندو

ځهاى نههورې الرې کهارولي دي لکهه پهه اوبهو کههې د      ربيعهت کهې د م هافحې پ   
مهاغو اوبهو کهې د لهحابه و ښهځو السهونه غوټهه        الس غوټه کهول اوبيها پهه ه   

 کول .
حههافو ابههن کثيههر وايههي چههې دا بېالبېههل روايههات څرهنههدوي چههې رسههول اهلل   

 )ر (ډول بيعتونهه کهړي دي پهه ځينهو کهې يهې لکهه عايشهه         البېل)ص( په بې
مسههه کههړى م ځينههو سههره يههې د پههردې ترشهها      ىچههې وايههي د هيچهها الس نههه د  

                                                 
 بخاري .(2۹۳)

 ابن حبان م بزاز او طبري .(2۹۴)
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اوبو کې د السونو د غوټهه کولهو پهه     هره پځينو نورو سله  م افحه کړې دهم
لورت کې او له ځينو  نورو سره په مخامخ الس ورکولو او م افحې سهره  

يت تهه بېهل عنهوان او دام عطيهې روايهت تهه بيهل        ااو بخاري هم د عايشې رو
 عنوان ټاکل  دى .

د پورتنيههو روايتونههو لههه نقههل څخههه هههدف دادى ترڅههو څرهنههده شههي چههې پههه   
و اتفهاقي  وسهره د رسهول اهلل )ص( الس نهه ورکهول د علمها      بيعت کې له ښځو

 وي .كڅرنګه چې ځينې خلک فکرلكه  خبره نه ده 
هغههه حههديث دليههل  يځينههې علمههاء لههه ښههځو سههره د م ههافحې پههه نههه رواوالهه  
څخهه روايهت    )ر ( ارنيسي کوم چهې طبرانهي او بيهقهي لهه معقهل ابهن ايسه       

سهتن سهورى شهي دا ورتهه      تاسو څخه ديو تن سر د اوسپنې پهه کوي )) که له 
بهتره ده له دې څخه چې هغهه ښهځه مسهه کهړي )الس وروړي ( چهې ورتهه روا       

 نه ده ((
 حديث د استدالل په هکله عالمه قااوي وايي چې : ر دې خو پ

يهوازې د   ت هريح نهه ده کهړې او     لحت ر: دحديثو امامانو د دې حديث پ 1
حيح دي کفايهت نهه کهوي    و منذري دا وينا چې راويان يې ثقه يا له ي امتيه

دل  شي چې په سند کې يې انقطاع او ياکوم بل علهت وي او همهدا   ېځکه ک
 المل دى چې داحاديثو مشهورو کتابونو دليل نه دى هرځول  .

ه پهه  هي دليل پرته چهې ههې  شهب   ع: حنفي او مالکي فقهاء وايي چې له قط 2
مشههور حهديث    ږي لکه ايت م متهواتر او ېبل څه حرمت نه ثابت هکې نه وي پ

په ثبوت کې شبهه وي لکه احهاد احاديهث نهو لهه کراههت       ثخو که دکوم حدي
نو دهغه په باره کې موفکر څه دى چې حت  پهه   ل څخه لوړ حکم نه شي ټاک
 . لحت کې يې شک دى
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ږي خهو  ېح دى او حرمهت ههم تهرې ثهابت    ې: که فر  کړو چې دا حديث لح ٣ 
که د )) يمه  امهراه التحهل لهه ((     ږي ځېنه ثابت ېبيا هم د م افحت حرمت تر

دلو ېه جمله يوازې او يوازې )) له شهوت پرته يو لهه بهل سهره دپوسهتکو دلګ    
شهي کهې وي   ه ګه چې په عهادي م هافحه يها سهتړي مه     په معن  نه ده لکه څن

د لم  کلمه په قران او حديث کې د دوه کارو لپهاره اسهتعمال شهوې     ې بلک
 ده ((  

کوروالي ( څخه کنايه ده او مشهور لهحابي  : دا له جنسي يوځاى والي )  4
ا معن  اخسهتې ده م د دې ايهت پهه تفسهير       ېحارت ابن عباس هم همدا تر

 (2۹۵)وال مستم النساء (
کې وايي لم  م مالمسه او م  الفاظ چې قهران کهې راغله  دى دا دجمهاع     

 کنايه ده .
لکهه د  نور هغه ايتونه هم چې لم  په کې راغل  دا مطلب ښه روښهانه کهوي   

ژبههه د اهلل )ج( دا وينهها :   انهه  يکههون لهه  ولههد ولههم يمسسههن        ر) ع( پ ېمريمهه
    (2۹۶)بشرن

نهه يهم ههې  بشهر ) نهه       ېم حال دا چې مسه کړ   كړم پيدا ز وى  ه بيعنې څنګه 
 په نکاح نه په زنا سره (( 

 .  2٣٧قره :ب  و ان طلقتمو هن من قبل ان تمسوهن ن.......ال
 ئکړيې  کړل  تاسې دوى مخکې له دې چې مسه  ېقه طاليعنې : )) اوک

)جماع (ورسره وکړئ (( په حديث کې هم راځي چې رسول اهلل )ص( به خپلو    
 نه .  بيبيانوته نږدې کېده خو مسي  نه يعنې جماع کوونک

                                                 
        4۳النساء   (2۹۵)

 . 4٧آل عمران : (2۹۶)
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دا له جماع څخه ټيټه معن  هم ورکوي لکه مچکه اخېسهتل )ښهکلول ( غهاړه    
هغههه څههه چههې د جمههاع لپههاره مقههدمات او   ورکههول م لوڅههوال  او داسههې نههور  

 دواعي بلل کېږي .
حاکم وايي : بخاري او مسهلم د هغهو متفرقهو احهاديثو  پهه وېسهتلو )اخهراج(        
اتفههاق کههړى دى چههې پههه هغههوى دليههل نيههول کېههږي چههې لمهه  لههه جمههاع څخههه   

 راښکته نور حرکات دي ((
ه زنهها يههې د ابههو هريههره  دا حههديث : )) فاليههد زناههها اللمهه (( يعنههې الس چههې د 

 ې  دل  شي چېلم  ده يا د ابن عباس دا حديث : )) لعلک مسست (( ک
د حارت عايشې دا حديث : )) داسې ور  به کمه وه مګر دا چهې رسهول اهلل    

 ولهو  بهه يهې او مسهه کول    ولوده نو ښهکلول ې)ص( به په مو  ټولو )بيبيانو( هرځ
چهې د نوبهت     رغه به يې پرته له جماع څخه او هرکله به چې هغې بي بهي تهه و  

 ور  به يې وه نو له هماغې سره به پاتې شوه ((
عبداهلل ابن مسعود د ) المستم النساء( په تفسير کې فرمايي : )) دا له جمهاع  

 کې اودس دى ((   ېڅخه کمه درجه دى او په د
ستل )ښهکلول( لمه  دى نهو لهه دى څخهه اودس      خحارت عمر وايي مچکه ا

 (2۹۷) کوه (( 
يي چې څوک چې لم  او م  يوازې د پوستکي يا په بهدن  شيخ االسالم وا

 د بدن لګولو ته وايي چې شهوت په کې نه وي نو وينا يې کمزورې ده .
نو کله چې د اهلل )ج( په دې وينا )) اوالمسهتم النسهاء(( کهې لمه  څخهه ههدف       
لکه څنګه چې ابن عمهر او نهور وايهي ښهکلول او پهه شههوت الس وروړل وي       

                                                 
 المستدرک للحاکم .(2۹۷)
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رې دا کلمهه راشهي نهو مهراد     ېه قران او سنت کهې چهې ههر چ    ږي چې پهېنو جوت
 ترې په شهوت سره لم  دى لکه داهلل )ج( دا وينا چې .

 (2۹۸)ن جد  وال تباشروهن وانتم عاکفون ف  المسا
يعنې : )) مه نژدې کېږئ ښځو ته )په جماع سره (حال دا چې تاسهې معتکفهان   

تهه لهه    يعتکهاف کهوونک  يې په مسجدو کې (( او دا خو ښکاره خبره ده چهې ا 
شهههوت پرتههه مباشههرت روا دى او کههوم مباشههرت چههې منههع دى هغههه خههو لههه       

 شهوت سره ملګرى مباشرت دى .
 (2۹۹)  لم طلقتمو هن من قبل ان تمسوهن ن

 ((  کړئ  يې مسه  دې چې لهکړلې تاسې دوى مخکې  ېيعنې : )) بيا طالق
 (۳۰۰)  ال جناح عليکم ان طلقتموهن مالم تمسوهن ن

 هغهې تاسې کهه طالقهې کهړئ تاسهې ښهځې تهر        رعنې : )) نشته هې  تکليف پي
(( نو له شههوت څخهه پرتهه د ښهځې      نه وي کړى  ورسرهح خلوت موېچې لح

 .ږي او نهه حرمهت م هاهرت   ېوي م نه مههر ثهابت  ړعدت ا ېمسه کول خو نه پر
 او دا د ټولو علماو اتفاقي مسئله ده .

خهه مهراد تهش د الس د پوسهتکي     نو څوک چې د لم  او يا مه  لهه کلمهې څ   
قهران او عهام عهرف لهه       يو په بل لګول اخلي چې شههوت پهه کهې نهه وي نهو د      

 . ژبې څخه ووت
او کلهههه چهههې د ښهههځې او نارينهههه د يوځهههاى والهههي او لمههه  خبهههره راځهههي نهههو    

ړنې ېشهوت سره مسه کول هدف دى له دې څپه  ږي چې له دې څخه ېمعلوم

                                                 
 . 1٨٧البقرة : (2۹۸)

 . 49زاب : االح(2۹۹)

 . 2٣٦البقره : (۳۰۰)
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چې کلهه چهې د سهړي لخهوا ښهځې تهه د       څخه هدف دادى چې په دې پوه شوو 
ږي نهو ههدف يهې يهوازې د پوسهتکي لګېهدل نهه        ېلم  يا م  کلمه اسهتعمال 

مقدمات لکه ښهکلول م   ېجماع وي او يا هم د کوروال ېبلکې هدف تر موي
 وي . ېيا داسې الس وروړل چې خوند او مزه ورسره ملګر

و تهه وههورو   يهات د کتور يوسف قرضاوي زياتوي : که چېرې رانقل شويو روا
ږي چې د ښځې او نارينهه  ېمو چې په ډاهه ترې څرهندوومنو داسې داليل به 

ره نهه وي  ېه د السونو تش په بل لګېدل او مسه کول چهې د شههوت او فتنهې و   
بلکهې رسهول اهلل )ص( دا کهار کهړى ههم دى او       م په خپل ذات کهې منهع نهه دي   

غوښهتنه   ى اقتدورپسې د  ېبلکمدرسول اهلل )ص( فعل او کړنه شريعت دى 
 کوي .

 (۳۰1)   لقد کان لکم ف  رسول اهلل اسوة حسنهن
يعنې : )) خامخا په تحقيق سره شته تاسې لره په )کهارد( رسهول اهلل )ص( کهې    

 که ((ېاقتدا غوره ن
بخاري په کتاب االداب کهې لهه حاهرت انه  بهن مالهک څخهه روايهت کهوي          

يهوې وينځهې د رسهول    چې وايي : که چېرې د مدينې د خلکو له وينځو څخه 
 ېولېه وښهه وه نهو هلتهه بهه يهې ب     ې خى نو چېرته يهې چه  ااهلل )ص( الس نيول  و

ى (( له ان  )ر ( څخه د امام احمد او ابن ماجه بل روايهت دى چهې )) کهه    او
چېرې د مدينې د خلکو له وينځو څخه يهوه وينځهه واى او د رسهول اهلل )ص(    

ر هغې نهه وخوشهې کهړى تهر دې     الس يې نيول  واى نو خپل الس به يې ترې ت
 چې هغه ځاى ته يې بيول  واى چېرې چې د دې وينځ  خوښه واى ((  

                                                 
 . 21االحزاب : (۳۰1)
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حافو په فتح الباري کې وايي چې د دې حهديثونو مطلهب دا دى چهې رسهول     
اهلل )ص( دومره حليم م نهرم او خاکسهاره و چهې کهه يهوې وينځهې ههم لهه السهه          

( بههه تههرې خپههل الس نههه ول  نههو رسههول اهلل )صېههرى يههې بېههنيههول  واى او هرچ
 وخوشې کړى او ورسره به تلل  و ((  

د حديث ظاهري معن  د وينځې په الس کې د رسول اهلل )ص( د الس ورکهول  
چهې لهه خبهرې څخهه ظهاهره معنه  واخېسهتل         ىدي او په خبرو کې الل دا د

شي مګر دا چې يوه قرينه يا دليل پيهدا شهي چهې لهه الهلي او ظهاهري معنها        
دکتههور قرضههاوي وايههي : )) او زه داسههې کومههه قرينههه يهها   څخههه يههې وهرځههوي 

 دليل نه وينم . ((
همدا راز حارت ان  )ر ( روايت کهوي چهې رسهول اهلل )ص( د ده )انه ( د     

غېهږه   خوب کاوه چهې خپهل سهر يهې د هغهې      ېلولخاله ام حرام په خوا کې دقي
 و ....((  کې ايښ

ږي چهې فتنهه   ېه دې بهاوري ک پورتنيو رواياتو ته په کتنې سره د انسان زړه په 
او شهوت نه وي نو د اړتياپه وخت کې يوازې لم  کول حرام نهه دي او کلهه   

حهرام او   چې د اختالط لپاره المل هم پيدا شي لکهه درسهول اهلل )ص( او د ام  
ن  چې موجهود و ) ام سهليم د رسهول اهلل )ص( د خهادم مهور وه نهو       ام سليم ترم

  ه د کورن  تهرمن  تهګ راتهګ پخهوان    دمخدوم رسول )ص( او خادم او د هغ
عادت و او د ام سليم )ر ( او ام حرام )ر ( ورور حرام بن ملحان )ر ( لهه  

 و .(   ىرسول اهلل )ص( سره په بئرمعونه کې شهيد شو
عالمه دکتورقرضاوي د خپلې څېړنې په پاى کهې ليکهي چهې کلهه دفتنهې او      

روا نهه لهري لکهه    ره نه وي نو دضرورت په وخت کهې الس ورکهول په   ېشهوت و
سفر څخه راستنېدلو په وخت کې م يا کله چې له کوم نږدې خپل سهره مهخ   له 
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  کېږي که څه هم محرم يې نه وي لکه د خاله او ماما لورهانې م د تره او تهرور 
لورهانې م د تره او ماما ښځې او يا داسې نهور او پهه ځهانګړي ډول کلهه چهې      

 ه وي .ره ځنډه وروستېمالقات يا مخ کېدل له ډ
دوه خبهرو تهه هوتهه نيهول ضهرور بهولم او هغهه دا چهې م هافحه پهه           يو ځل بيا 

ره نهه وي خهو کهه لهه يهوې خهوا       ېه هغه وخت کې رواده چې د شهوت او فتنې و
ره پيدا شوه نو له شک پرته م افحه حرامه ېهم د خوند م شهوت يا فتنې و

 ده .
خپلهو محرمهو ښهځو     ره وي نو لهېحت  که دا دوه شرطونه نه وي او د فساد و

 سره هم م افحه روا نده .
م دا چې په م هافحه کهې اقت هار يها لنهډوال  پهه کهار ده يعنهې پهه کهوم           هدو

ره ونهه شهي او د ضهرورت تهر     ېه ځاى کې چې م افحه روا ده هلتهه ههم بايهد ډ   
حده محدوده شي دا به د فساد دالرې د بندولو لپاره هم ښهه وي م لهه شهبهې    

اهلل )ص( پهه طريقهې بهه عمهل ههم وشهي ځکهه لهه          به هم خهالص وي او درسهول  
ښهځې   ۍنه ده چهې هغهه بهې ضهرورته پهرد      ېرسول اهلل )ص( څخه دا ثابته شو

 ته الس ورکړى وي .
او دينههداره مسههلمانانو تههه پههه کههارده چههې کههه ښههځه وي او کههه نارينههه چههې         

تهه الس او د شهو نهو دى دې ههم الس      هم افحې ته ړومبه  نهه شهي خهو کهه د     
 ورکړي .

 دل  شي .ېاو نور اجتهاد هم په کې ک ىدموضوع پاى نه ددا 
 

 ښځې ته د کتلو مباح عذرونه :
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چې د خپلې منکوحې او وينځې له عورت څخه پرتهه   يهې  انسان ته روا ند
دواړو تهه ههم روا نهدي چهې د      ېدبلې ښځې عورت ته وهوري م همدا رنګه د

م لفهروجهم حفظهون   بل سړي عورت ته وههوري اهلل )ج( فرمهايي :   والهذين هه    
 (۳۰2) االعل  ازواجهم او ماملکت ايمانهم فانهم غير ملومين ن

ه خپلهو  له يعنې : )) او کهوم کسهان چهې دخپلهو شهرمګاهو حفاظهت کهوي مګهر         
 پ  پدوى هې  الزام نشته . (( سرهه خپلو وينځولبيبيانو او يا 

خپهل عهورت بهل چاتهه      چهې خو کله کله داسې راشي چې انسان نها چهاره شهي    
نو لکه چهې و مهو ويهل اسهالم يهو       يښيي او په نه ښودلو کې يې ستونزې وو

خپهل  لهه  رښتون  دين دى او ټولې انساني اړتياوې تهر نظهر النهدې نيسهي او     
توان او قدرت څخه زيهات تکليهف چها تهه نهه ورکهوي  . :  اليکلهف اهلل نفسها         

 (۳۰۳) االوسعهان
څهومره چهې د هغهه تههوان    يعنهې : )) اهلل )ج( تکليهف نهه ورکهوي هېچها تههه مګهر       

 (۳۰۴)وي (( همدا راز فرمايي :   وماجعل عليکم ف  الدين من حرج ن
 تاسو په دين کې کوم تکليف . ((  رپ  هرځول ىيعنې : )) ما ند

 (۳۰۵)همدا راز فرمايي :   يريداهلل بکم اليسر وال يريد بکم العسر ن
ه سههختي او تههسههو تا يعنههې : )) اهلل تعههال  تاسههو تههه اسههانتياوې غههواړي او     

 تکليف نه غواړي . ((

                                                 
 . ٥ 4المومنون : (۳۰2)

 . 2٨٦البقره : (۳۰۳)

 . ٧٨الحو : (۳۰۴)

 ...   1٨٥1٨٥1٨٥البقرة :البقرة :البقرة :(۳۰۵)
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حته  خپهل    لپهاره  واقع اثر ده دفعهې   د هغه رنو انسان ته اجازه ورکوي چې پ
يههوه مشهههوره قاعههده ده چههې    ېعههورت هههم بههل تههه وښههيي او دا الههول فقههه    

 ) المعذورات تبيع المحظورات (
 مباح  هرځوي. هم عذرونه منع شوي شيان يعنې:

ضرورت په وخت کې خپل عورت هم بل چا تهه   هم دى اساس دعذر او رنو پ 
 ښودل  شي حت  ځينې وخت د مخ لوڅول پرې حتمي شي لکه :

وړاندې والړه وي نهو مهخ بهه      رد قاضي پ ښځه دكومې دعوې په اړه م. كله 1
 يې هرو مرولوڅ وي .

وړانهدې ههواهي وركهوي نهو ههم مهخ بهه يهې لهوڅ           ر.كله چې خپله د قاضي پ 2
 وي .
 (۳۰۶).خپله پرېكړه لاروي نو هم  .كله چې قاضي۳
ږولو په وخت کې دقهابلې لپهاره روا ده چهې د ښهځې فهرج تهه وههوري        ې: د ز 4

دا کار وکهړي کهه سهپين     ېاو که ښځه نه وي نو سپين  يرى او لالح سړى د
 يرى نه وي نو ځهوان ههم دا کهار کهول  شهي او خپهل خاونهد تهر ههر چها غهوره            

 دى .
 ره يوه ښځه د بلې عورت ته کتل  شي .: د بکارت د معلومولو لپا ٥
 . ي: د ختنې په وخت کې عورت ته کتل روا د ٦
 .داحتقان )كله چې دبره كې دوا اچوي(په دې وخت كې هم.۷

: نکههاح تههه د غوښههتنې پههه غههر  ) پههه خطبههه ( کههې د هغههې مههخ السههونو او    ٨   
 (۳۰۷) . قدمو ته کتل  شي

                                                 
 سراج اولوهاج .(۳۰۶)

 بخاري مسلم مفتح الكبير او  بدايع ال نايع.(۳۰۷)
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 هم كتل ورته روادي . . كله چې څوك كومه وينځه اخيستل غواړي نو۹
.ډاكټر دنهارو  دناروغتيها د تشهخيا لپهاره د هغهې د نهاروغۍ ځهاى تهه         1۰

كتل  شهي او ښهه داده چهې د ښهځې درمهل ښهځه وكهړي ا كهه ښهځه نهه وي نهو            
 (۳۰۸).نارينه يې هم كول  شي پدې شرط چې دښځې محرم ورسره وي

او داسههې نههه لكههه د اوس وخههت ډاكټههران چههې ښههځه هوښههه كههوټې تههه بههوځي     
ېههږدي اونهه بهل څههوك او ښهځه ههم بههې     ردعمليهات خهانې پهه نههوم نهه محهرم ورپ     
 وي .ه هوښه او څوورځې له ځانه هم خبره ن

.د تعلههم )زده كههړې (پههه وخههت كههې هههم مههخ او السههونه او  قدمونههه كتلهه         11
 (۳۰۹).شي
و ورل او پېهرودل او د داسهې نهورو اړتيها    ې: د معاملې په وخت کې لکه پ 12

 (۳1۰).په وخت کې هم 

 عورت نه دى : ږدښځې غ
غږېهدل  ښهځو لپهاره   دسهره   وځينې خلك تاكيد كوي چې له نامحرمو نارينه و

رواندي او د ښځې اواز هم عورت دى خو كه د اسالم ټهولنيز اړ  تهه وههورو    
نو دا دعو ه ناسهمه ښهكاري ځكهه اسهالم يهو اجتمهاعي ديهن دى او نارينهه او         

دوى د ژونهد پهه او دوكهې يهو لهه       مښځې دواړه ددې ټولنې مهم عن ر بهولي 
پرېكههون  بههل سههره خبههرو او مفههاهمې تههه اړ كېههږي ا و لههه يوبههل سههره چورلټههه     

 )مقاطعه ( ورته ممكنه نده او اسالم هم هر چېرې د انسان اړتيهاوې پهوره پهه   
حرمت د پلويانو د نظر په هكله د اسهالم  پام كې نيولې دي مدښځې داواز د 

                                                 
 سراج الوهاب او البريقه شرح الطريقهم(۳۰۸)

 و مغني المحتاجسر اج الوهاج ا(۳۰۹)

 . االن اف او مغني المحتاج(۳1۰)
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وايهي چهې مهو  كلهه لهه دې ډلهې څخهه و        ستر معالر عالمه دكتور قرضاوي 
ورت بولي ؟ نو هي  دليل ورسهره نهه   عپوښتل چې په كوم دليل د ښځو اواز 

 لپاره يې وړاندې كړي . دثبوت د خپلې دعوېوه چې 
داسالم په لدر كې لهه هيچها سهره حته  د افكهر ههم نهه چهې هونهدې د ښهځو           

ه )ر ( د اړتيها  او كه ښهځين  واواز دې عورت وي لحابه كه هغه به نارينه و
په وخت كې په ازادانه ډول يو له بل سره خبرې كولې مله يو بهل څخهه بهه يهې     

ښهځې سهره لهه     ۍد يني مسايل پوښهتل او رسهول اهلل )ص( يهو تهن ههم لهه پهرد       
خبههرو څخههه منههع نههه كههړ پههه دې هكلههه داليههل ډېههر دي چههې ځينههې يههې دلتههه هههم   

 رانقلوو.
نهو د نهورو    ېپهه نکهاح کهې و    کومې بيبيانې چهې درسهول اهلل )ص(پهه حهرم يها     

 يدوى پهه شهرعي احکهامو او پهه ځهانګړ      رعامو مسلمانو بيبيانو په پرتلهه په  
اړه ډېهر   ېدوى پهه د  ره وه او پهر ېپه هکله يو څه سختي ډ ېډول د ستراو پرد

وچې دوى تهه حهرام او نهورو تهه     وتاکيد شوى و حت  ځينې داسې مسايل هم 
ترشهها  ېوه چههې د پههرد ېکههړوره اجههازه روا و خوبيهها هههم اهلل )ج( مسههلمانانو تهه 

او پوښهتنې وکهړي اهلل )ج( فرمهايي :   و اذا     ېغوښتن ېږي او ترېورسره وغږ
 (۳11) سالتموهن ماعاً فاسئلوهن من وراء حجاب ن

يعنې : )) او هرکله چې غواړئ له بيبيهانو څخهه کهوم د کهار څيهز م نهو غهواړي        
 يې د پردى ترشاه .((

غههواړي ځکههه ډېههر وخههت بههه لههه دوى څخههه       او حتمههي ده چههې سههوال ځههواب   
نو مبارکو بيبيانو به حتماً ځواب ورکاوه او ډېرو  ېغوښتل کېدل ېفتواهان

                                                 
 . ٥٣االحزاب : (۳11)
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 ته به يې احاديث بيانول او د احاديثو روايت به يې کاوه .
وړانههدې لههه رسههول اهلل )ص( څخههه   رو پههوډېههر وخههت بههه ښههځو دنههورو لههحابه  

احسهاس نهه کهاوه او نهه      ېسه هکله د تنګ ېمسايل پوښتل چې هېچا هم په د
 خو رسول اهلل )ص( منع کړي دي .

 حهال  داسې په کړ رد نظر )ر ( عمر حارت د ښځې يوې کې مسجد جامع په

 خهو  لوسهتله  خطبهه  )ر ( عمهر  حاهرت  او وو ناسهت  لهحابه  ډېر هلته چې کې

 ههم  )ر ( فهاروق  عمهر  خپلهه  پهه  او کهړ  يهې  تائيهد  حت  باله ونه بد کار دا هېچا

 عمهر  لهه  خلهک  اوټهول  ( دلهېورسه  تهه  حهق  ښهځه  دا او خطاشهو  مهر ع ) چې وويل

 ((. دي پوه نه )ر (
 يهې  مفسهرين  ځينهې  چهې  ) کبيهر  دشهيخ  او )ع( موسه   حاهرت  د کهريم  قهران  په 

 ېد لهه  چهې  فرمهايي  کهې  کيسهه  پهه  لورهانو ځوانو د ( بولي )ع( شعيب حارت
 کيههدعو ابهه  ان )) وويههل تههه ( ع ) موسهه  حاههرت ېيههو څخههه پېغلههو ځوانههو

 (۳12) لنا(( سقيت ما اجر ليجزيک
بهههولي تههها ددې لپهههاره چهههې دركهههړي تاتهههه مهههزد د      پالرزمههها يعنهههې :بيشهههكه  

 (.اوبووركولو ستا زمو  )پسونوته 
او موسهه  )ع( هههم لههه هغههوى څخههه تههر هغولههومړى وپوښههتل چههې هغههوى هههم      

  حتهه  قمف ههل ا و داړتيهها تههر حههده ځههواب وركههړ .ماخطبكمهها مقالتههاال نسهه   
 (۳1۳).بو نا شيخ كبير ي در الرعاء و ا

                                                 
صص(۳12) ق  .  2۵ال

 
 2۳الق ا (۳1۳)
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يعنې : څه حال دى ستاسې موويل هغو چې مو  خپلو )پسهونو (تهه تهر هغهې      
 زوړ دى .  ډېر  پالر  زمو اوبه نه وركوو تر څو داشپانه بېرته الړشي او

) چهې   ېمدا راز په قران عظيم الشان د حارت سليمان )ع( او دسهبا دملکه  ه
    دبلقهي  او بهرو حکايهت کهوي    ځينې مفسهرين يهې بلقهي  بهولي ( تهرمن  د خ     

 ېد قوم تهرمن  د شهورى پهوره جريهان يهې حکايهت کهړى دى چهې پهه د          ې دهغ
ټولهو لهورتونو کهې لهه يوبهل سهړي سهره د ځوانهو ښهځو ) دځينهو روايهاتو لهه             

پههه  ومخههې حتهه  د نبههي د لورهههانو( دخبههرو حکايههت شههوى دى او دفقهههاء و     
 په شريعت کهې  مو چې ز اتفاق سره شرع ماقبلنا )پخواني شريعتونه ( ترڅو

څهه چهې منهع دي پهه خبهر و كهې نزاكهت        قهانون دى .    څرهند منع شهوي نهه وي   
ږي ېو پهه زړونهو اغېهزمن لهو    ونارينه  او خو وال  دى چې دمنرمي ممسخرې 

 خاوع ويل شوى دى  او خوند ترې اخلي چې په قران كې ورته 
 (۳1۴)   فال تخاعن بالقول فيطمع الذى ف  قلبه مر ن

تمههه ونههه  ناروغههان او نزاکههت پههه خبههرو کههې مههه کههوئ چههې  ينرمهه نههو: )) يعنههې 
 . (( کړي  

 ېنوپهه خبههرو کههې نرمههي او اداکههاري منههع ده ځکههه چههې شهههواني ناروغههان تههر 
 ېټولې خبرې منع نه دي او غټ دليل يې هم د همهد  .هيلې او تمې پيدا کوي

 پورتني ايت وروستۍ برخه ده .
 )) وقلن قوال معروفا (( 
 (۳1۵) : )) او واي  خبره معقوله (( عنې ي

                                                 
 . ٣2االحزاب : (۳1۴)

 . ٣2االحزاب : (۳1۵)
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يههو سههتر او مشهههور عههالم لههالح بههن فههوزان چههې سههلفو د     ېدوري د معالههر
په هکله هم ډېر سخت دريه  لهري خهو     ېالولو الروى دى او دحجاب او پرد

دښځو د غږ او له نامحرمو سره د خبرو په هکله دى هم وايي چې که د فتنهې  
لهجه ونه کهارول شهي او    ېزړه راښکونک ره نه وي او په خبرو کې نرمي اوېو

خبههرو تههه اړتيهها پېښههه شههي نولههه پرديههو سههړيو سههره ښههځو تههه خبههرې کههول روا   
  (۳1۶)دي .

 

 د نرمو او نازکو جامو استعمال :
ټ ېداسې تنګو جامو اسهتعمال چهې لهه هغهې څخهه د بهدن جوړښهت او سهکل         

دل ل ورڅخهه پېژنه  ېه ښکاره شهي م بهدن پهورې نښهتې وي او دبهدن ههر غهړى ب       
ږي ښههځو تههه روا نههدي همههدا راز نرمههې او نههازکې جههامې چههې ټههول بههدن        ېههک

مګههر دښههځو لپههاره دا   يلپههاره هههم روانههه د  وورڅخههه ښههکاره شههي د نارينههه و 
و لعنهت  ياستعمالوونک رحرمت سخت دى م رسول اهلل )ص( د  داسې جامو پ

 : ىويل  د
 (۳1۷))) لعن اهلل الکاسيات العاريات المميالت المائالت ((

داسهې ښهځو وي چهې پهه پټهوالي کهې ههم         رپه  ېنې : )) لعنت د خهداى )ج( د يع
 لوڅې وي چې د نورو ميل ځانته اړوي او خپله نورو ته ميل کوي .(( 
 ينهه د  ېهمدا راز فرمايي : )) د دوز  له دوه ډلو څخه چې مها هېڅکلهه ليهدل   

يوه ډله هغه ده چهې پهه پټهوالي کهې ههم لهوڅې وي او دنهورو د زړونهو مهيالن          

                                                 
 مخ . ٣2٥ټوک : 1المراة المسلمة (۳1۶)
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 ېځانته را اړوي او خپله د نورو خواته ميل کوي هېڅکلهه بهه جنهت تهه داخله     
نشهي او نههه بههه دجنههت بههوى هههم ومههومي کههه څههه هههم د جنههت بههوى پههه دومههره او  

 (۳1۸)دومره مسافه کې موندل کېږي(( 
( روايههت کههوي چههې يههوه ور  د هغههې خههور  ي اهلل عنهههاحاههرت عايشههه )رضهه  

واتههه راغللههه او هغههې نههرۍ جههامې  ( د حاههور )ص( خي اهلل عنهههااسههماء )رضهه
اغوستې وې رسول اهلل )ص(د هغې په ليهدو مهخ وهرځهاوه او ويهې فرمايهل :      

جسهم   د چهې دهغهې  ه ږي نهو روانهد  ې)) اى اسماء کلهه چهې ښهځه بلهو  تهه ورسه      
 (۳1۹)کومه برخه ښکاره شي پرته له مخ او السو څخه .(( .

( څخههه عنهههاي اهلل حاههرت عايشههې )رضههلههه  همههدا راز حاههرت جريههر )ر ( 
ورور عبههداهلل ابههن طفيههل لههور حاههرت      نههيرېد م ېروايههت کههوي چههې دهغهه   

وړ او و( ته راغلله رسول )ص( چې کورتهه تشهريف را  ي اهلل عنهاعايشې )رض
( عهر   ي اهلل عنهها هغه يې وليدلهه نهو مهخ يهې واړاوه حاهرت عايشهې )رضه       

 ره ده هغهوى )ص( وفرمايهل کلهه چههې   ېه وکهړ چهې يها رسهول اهلل )ص( دا زمهها ور    
 رواندي چې ښکاره شي ورڅخه مګر مخ او السونه (( نو ښځه بالغه شي

نو کوم خلک چې ښهځو تهه نرمهې نهازکې جهامې مينهي ژوب م مهايو او تنهګ         
پطلون ور اغوندي او بيا د مسلمانۍ دعهوه ههم کهوي حقيقهت دا دى چهې دا      

 . يرى او ناخبره دېښاغل  له اسالم څخه ل
 

  د ښځو لپاره سينګار اندازه :

                                                 
 مسلم .(۳1۸)

 ابوداود .(۳1۹)
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 ېد ېالم ښځو ته نه يوازې دا چهې دسهينګار کولهو اجهازه ورکهړې ده بلکه      اس
کههار تههه يههې تشههويق هههم کههړى دى اهلل )ج( پههاک او پههاکيزه انسههان خوښههوي         

 (۳2۰) فرمايي :  قل من حرم زينة اهلل الت  اخرج لعباده ن
چهې خپلهو    اهلل )ج( ښهکال او سهينګار هغهه    يدم کړىه يعنهې : )) و وايهه چها حهرا    

 دى . (( يې پيدا کړىبندهانو ته 
 اړه يې امر هم کړى دى . ېرسول اهلل )ص( به خوشبويې خوښوله او په د

ښځه بايد د خاونهد د پهام د راښهکون لپهاره ټهول کوښښهونه وکهړي لهه اسهالم          
څخه وړاندې عربهو ههم د سهينګار عهادت درلهود چهې هغهوى بهه حته  افهراط           

او زينهت کهې بايهد     کاوه خو اسالم هغوى له افراط ځينې منع کهړل مسهينګار  
افراط او مبالغې ځينې بايد د ځان سهاتنه  له اسالمي حدود مراعات شي او 

( زيهاتوالي لپهاره خپهل     DECORATION وشي ځينې ښځې د خپلې ښهکال ) 
سههپورتونه کههوي م د خپههل ځههان    يخپههل بههدن نههرم او نههازک کههړ   موزن کمههوي 

په مخ کهې   رارايشګدجوړولو لپاره د ارايش او ميک اپ د کانونو ته ځي د 
مهخ يهې    اوښهكلي  ډېرساعت شيشې ته مخامخ ناسهته وي او پهه تهورو زلفهو     

چې اخر د دواړو د لبر درجه لهه لهفر څخهه منفهي تهه       ېورته هوتې وهي ترد
 ؟ دياهلل )ج( له قهر او غاب څخه پرته نورڅه   راټيټه شي نو په دوى

تانو يهو  داسې دودونه په عربو کې ههم وولکهه د وېښهتانو سهره د نهورو ويښه      
ان کههول م د مههالوچو پههه واسههطه د مههخ پههاکول د   وځههاى کههول م د غاښههونو سهه 

ستل او په م نوعي توهه دهغوى جوړول م په ستنو خالونه وهل ېوروځو و
جوړول  يم مخ ته م نوعي رنګونه ورکول م د غاښونو په من  کې هردسور

                                                 
 . ٣2االعراف :(۳2۰)
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وډر په  اده چهې د م وهرځول او اوس خو طب ثابته کړېه چې دا هرڅه اسالم حرا
 ېته زيهان رسهوي او د د   او پوستكيم نوعي کريمونه د انسان روغتيا  او

لپههاره چههې دښههځو مههخ دڅههو دقيقههو لپههاره ښههکل  وښههايي د تههل لپههاره ورتههه      
 غونجې پيدا کوي .

 

 د ښکال ملکه :
خهههداى )ج( ادم )ع( او دهغهههه اوالده د څهههو ورځهههو لپهههاره دنيههها تهههه راولېهههږل او 

الر ځه او پدى الر مه ځه م دا حهق دى او   ېدالرښوونه يې ورته وکړله چې په 
داباطهل دا تکليههف دى او دا راحهت م هغههوى يهې دخپههل عبهادت او پيژنههدنې     

 (۳21) لپاره پيداکړل .   وماخلقت الجن واالن  االليعبدون ن
يعنې : )) مها نهدي پيهدا کهړي انسهانان او پيريهان مګهر دبنهده هه  او عبهادت           

 لپاره ((  
رځې وخت يې ورکړ چې ښه يې وکړل ښه به مومي او په شمېر و ېاو څوټاکل

پيدايښهت څخهه ههدف د    لهه  که بد يې وکړل م دبدو جزا به هوري نهو دانسهان   
اهلل )ج( بنههدهي او سههتايل دي نههور د دنيهها ټههول موجههودات اهلل )ج( د انسههان      
دخدمت لپاره پيداکړل ترڅو دژونهد غوښهتنې پهرې پهوره کهړي م او د اهلل)ج(      

 وکړل  شي . بندهي په ښه ډول
فايهده او خونهد    څخهه   دلته که نارينه ته له ښځې او يها ښهځې تهه لهه نارينهه       

بلکهې غهر  تهه     م اخېستل روا شهوي دي دا خپهل ذات کهې مههم مق هود نهه      
دو يوه وسيله ده خو له بده مرغه چې ځينهو خلکهو دخپهل ژونهد الهلي      ېدرس

                                                 
 . ٥٦الذاريات : (۳21)
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وا روان ر کهړى دى او پهه بلهې خه    ېه الهلي مق هد ه    هدف او دخپل پيدايښت
دي هغوى د ژوند څهو ورځهې خونهد خپهل وروسهت  ههدف وهرځهاوه او خپهل         
ټههول کوښښههونه يههې د ماديههاتو د ترالسههه راوړلههو لپههاره پههه کههار واچههول م د       
شهواتو په جذبه کې داسې راهير شول چې خپهل ځهان ورځنهې هېرشهو ځينهو      
ښهههځو د خپهههل ژونهههد الهههلي ههههدف ښايسهههت او ښهههکال وهرځولهههه او دا يهههې   

 و اوسي . ېې هرڅنګه وي بايد انسان ښايسته او ښکلوانګېرله چ
شهوې پهه    ېسهوچ او اندېښهنې ورسهره ملګهر    م په همدې فکر کهې ډوب شهول   
د خپل ځهان د   چې دښكالدشهرت پيريان يې ځانګړي ډول له هغو ښځو سره

ارام  م سوکال  م سکون او اطمينان ځينې ډک ژوند په سهوچ م فکهر م غهم    
وني او په ع بي ناروغيو اخته شهول  ېېر په کې لاو اندېښنو بدل کړ م چې ډ

ده هماغه غوره ښکال ده م هغه يهې  ې)ج( چې انسان ته کومه بيه ورکړ مخداى
و پههه څلههورو پښههو م ښههکرور م او لکهه  لرونکههي نههدى پيههدا  يههلکههه د نههورو ژو

کړى په دنيا کهې ټهول مخلوقاتوتهه ښهه کهره کتنهه وکهړئ بيها دانسهان بيهې تهه            
اهلل )ج(د دې وينهها مننههه د زړه لههه کههومې وکههړئ چههې     وهههورئ نههو خپلههه بههه دا  

 (۳22)فرمايي :   لقد خلقنا االنسان ف  احسن تقويم ن
    

کهې بهې    ۍپيدا کړى انسان په ښه اندازه سره (( نهن پهه نهړ    مو يعنې : )) يقينا 
له هغې پيمهانې څخهه چهې     ېشماره نر او ښځې دا غواړي چې دهغوى بدن د

 ت لپههاره ټههاکلې يههوه ذره هههم کههم او ډېرنههه وي  و د ښايسههيښايسههت پېژنههدونک
په غير اسالمي هېوادو کې خو که دا کار دود وي نو څهه د هيلهې خبهره نهده     م

                                                 
   . 4التين : (۳22)
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د هيلههې او تشههويش وړ خبههر خههو داده چههې پههه اسههالمي هېههوادو کههې اوس دا  
نههاروغي هههډه شههوې ده او لههه ټولههو غټههه د افسههوس وړ خبههره دا ده چههې پههه         

تش په نامه ورحاني چهې بهې شهمېره مريهدان     افغانستان کې يو لوى مشهور 
ونهو کهې د ههډون د جهواز فتهوى      داسهې پروهرام  پهه کار او ېيې هم درلودل د

 . . ږيېده چې هلته د ټول بدن غړي حت  مخ وص غړي هم اندازه کېورکړ
له اسالمي هېوادو ځينهې د لويهو لويهو کورنيهو) څهوک چهې ځهان اشهراف او          

په نړيوالومسابقو کې ههډون   دښكال ځي اوته   دي  ېې لولوامعززين هيي ( 
 کوي .

چې ډېهرى   ېب او زينت لګوي تردېدوى د خپلې کورن  زياته پانګه پخپل ز
 ېکههورنۍ د دې لګښههت د پههوره کولههو تههوان نههه لههري پههه دوى کههې دا جذبههه د   

 .ده چې خپل سرونه هم له خپل ښايست او ښکال قربانوي ېحدته ورس
و نمونههو يادونههه کههړې ده مههثالً : پههه    رو سرشههارېههسههيد مههودودي د داسههې ډ   

( د ې) فلمي کهارکوونک  ېايکټر ېم کال کې د جوس  الباس مشهور 19٣٧
زړه حرکت بند شو او مړه شوه له څېړنو څخه وروسته په ډاهه شهوله چهې دې   

تېرولې او داسې درمل به يې خوړل چهې وجهود يهې نهرى      ېق داً په ځان نهر
 کړي . ((

هنګري کهې پهه خپلهې ښهکال مشههوره وه د نهازک       ماهدا برسيلي چې په ټول 
 بدن  د شوق ښکار شوله .

سهره   ېدله برابرنه و او معيار رلويسازابو وجود د ښکال پ ېد يوې سندرغاړ
و پههه وړانههدې پههه  يههچههې د تماشههه کوونک ېوه تههر دېښههنه ملګههرې اند  تههل دا 

 پونهډه کهم   ٦٠ه دوه مياشتو کهې  خپل وزن پ ېو را پريوته او مړه شوه دېسټ
 .  وى کړ
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ايموالنومي يو اداکارې په م نوعي تدبير سهره خپهل ځهان دومهره کمهزورى      
او نازک کړى و چې : ع بي ناروغي ورتهه پيهدا شهوه او دښهکال د ملکهې د      

رو هېهوادو  ېه کهار د ډ  ېد .رخه شهوله بنوم پرځاى يې ليونتون ) پاهل خانه( په 
په خپهل ډول او   انګلستان کې ښځې.په ه ه ناوړه اغېزه وکړپه اقت اد سخت

دکال شل ميليونه پونډه لګښت کهوي او پهه امريکها کهې دا لګښهت       سينګار
% ( 9٠ږي او پههه سههلو کههې نههوي ) ېتههه رسهه ويوسههلو او پنځههه ويشههت ميليونهه 

 (۳2۳)ښځې د سينګار عادت لري .
 

 د ښځو لپاره د سرو زرو او ورېښمو استعمال :
يهز اسهتعمال   څروا  ده چهې دخپلهې ښهکال لپهاره ههر     اسالم ښځو ته اجازه کړېه 

 و دښکال لپاره حرام خو ښځو ته روا دي .وکړي م زر او ورېښم د نارينه 
 ېټههول فقهههاء پههه د ېورځههې پههور ېد رسههول اهلل )ص( لههه وخههت راهيسههې تههر د

متفق دي مګر يوازې شيخ محدث محمد نالرالدين الباني دى چهې د سهرو   
الزفهاف فه  السهنة    زرو استعمال حت  دښځو لپاره ههم روانهه هيهي .....اداب    

 م محمد نالر الدين الباني .ة مطهرلا
لپهاره   وښمو استعمال د نارينهه و ېمګر سيي خبره داده چې د سرو زرو او ور

 ر داليل ثبوت شته مثالً :ېخبره ډ ېحرام او د ښځو لپاره روا دى پد
چې رسول اهلل )ص( فرمايي :  ىروايت د څخه  ابو موس  اشعرى )ر (  له  

 (۳2۴) هب و الحرير الناث امت  و حرم عل  ذکورها(()) حل الذ

                                                 
 پرده :سيدابواالعل  مودودي(۳2۳)

 النسايي .(۳2۴)
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يعنې : )) حالل دى د سرو زرو او وريښمو اسهتعمال زمها د امهت ښهځو تهه او      
 يې .((  ته نارينه و   يحرام د

 ي( فرمهايي : چهې رسهول اهلل )ص( تهه نجاشه     ي اهلل عنها  حارت عايشه )رض
زرو هوتهه وه رسهول   څه هااه ډالۍ کې ورولېږلهه او پهه هغهې کهې يهوه د سهرو       

اهلل )ص( هغه خپل  لمسۍ ) دلور لور ( ته ورکړله او ورته يې وفرمايل : ) پهه  
 (۳2۵) د ځان ښکال برابره کړه (.ې د

ښم په ښي الس او زر پهه  ې  حارت علي )ر ( فرمايي : ) رسول اهلل )ص( ور
 ه وته  نارينهه و   کهيڼ الس کهې ونيهول او ويهې فرمايهل : ) دا دواړه زمها د امهت        

 (۳2۶) حرام او ښځو ته حالل دي (
  حارت عبداهلل بن عمهر )ر ( وايهي يهوه ور  رسهول اهلل )ص( بههر راووت      

ښههمو کپهړه وه او پههه بههل الس کهې يههې سههره زر و او   ېچهې پههه الس کهې يههې دور  
و حههرام او ښههځو تههه حههالل وزمهها د امههت پههه نارينههه  ويههې فرمايههل : )) دا دواړه

   (۳2۷)(( يد
وايتههو نههه شههته چههې ښههځو تههه د ورېښههمو او سههرو زرو د     اوداسههې نههو رهههڼ ر 

 ته يې حر مت ثابتوي . واستعمال جواز او نارينه و
 

 :د نارينه او ښځو يو پر بل د سالم حکم
د سالم په هکله چې څه شهرعي حکمونهه دي م هغهه د نارينهه او ښهځو دواړو      

چهې   ښځې او نارينهه تهوپير نهه دى شهوى لکهه څنګهه       د لپاره دي او په دې اړه
                                                 

 فتح الباري .(۳2۵)

 ابوداودم ابن ماجه مالنسايي او مسند احمد .(۳2۶)

 الطبراني .(۳2۷)
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نور شرعي احکام نارينه او ښهځينه دواړو تهه مهخ دي م خهو هغهه احکهام چهې        
په يو خاص دليل سره يې استثنا جوته وي اهلل )ج( نارينهه او ښهځو دواړو تهه    

 خطاب کوي .
 (۳2۸)او ردو ها(.)واذا حييتم بتحية فحيو ا بآحسن منها 

هغهه تهه لهه     يعنې : )) او څوک چې په درناوي سره تاسې تهه سهالم واچهوي نهو    
 يا لږ ترلږه په هماغه ډول .((   ئ هغې نه په ښه توهه ځواب ورکړ

نو دپورتني ايت د غوښتنې پر اساس كه چېرې يو مسلمان نارينه پهر پهردۍ   
ښځه يا كو  مه ښځه پر پردي نارينه  سهالم واچهوي منهو د سهالم ځهواب ويهل       

څخهه پهه ښهو    پرې واجب دي مپه كار خوداده چې د هغه يا د هغې لهه الفهاظو   
م ولږ تر لږه د سالم ويهونكي د الفهاظ  كه نه  او نېكو الفاظو يې ځواب كړي م

 په څېر خو به هرو مرو ځواب وركوي .
منهوا  ؤرسول اهلل )ص( فرمايي : )) والذى نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حت  ت

منوا حت  تحهابوا اال ادلکهم عله  شه  ان فعلتمهوه تحهاببتم ؟ افشهوا        ؤولن ت
  (۳2۹)ينکم .(( السالم ب

يعنې : )) په هغه ذات سوهند چې زما نفه  يهې پهه واک کهې دى م هېڅکلهه       
او تر هغې به مومنان نه ش   ئم ترڅو چې ايمان راوړ   به جنت ته دننه نه ش

تر څو په خپلو کې مينه ونه کړئ م آيا زه تاسهې تهه داسهې شه  در ونهه ښهييم       
پهه خپلهو   موه پيهدا شهي ؟ هغهه    چې که ومو کړ م نهو يهو لهه بهل سهره بهه مومينه       

 سالم اچول دي .((  منځونو کې 
ر نور احاديث شته چهې پهه کهې طعهام ) خهوړو( ورکولهو م عهاطفې او لهله         ېډ 

                                                 
 ۸۶النساء(۳2۸)

 مسلم .(۳2۹)
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او له دې پرتهه پهه لهدر د اسهالم      ىد ىرحمۍ او تهجد ته انسان تشويق شو
و چې څرهندوي چې پهه هغهه وخهت کهې ښهځ      يرې بېلګې شته دېکې داسې ډ

 و ښځو ته سالم اچاوه لکه : وو او نارينه ونارينه 
ام هاني وايي : د فتحې په کهال د رسهول اهلل )ص(    رد رسول اهلل )ص( د تره لو

)ص(  هغهه  سل کولهو پهه حهال کهې ومونهد او د      غخواته ورغللم خو هغه مې د 
نهو مها ورتهه سهالم واچهاوه م هغهه          پهرده جهوړه كهړې وه     هغهې تهه   لور فهاطمې 

ويل : دا څوک ده ؟ نو ما ورته وويل زه ام هاني د ابوطالب لور يهم نهو   )ص( و
 . اى ام هاني (( ې ويې فرمايل : ستړې مه ش

امهام بخهاري د      .بايد وويل شي چې ام هان  د رسهول اهلل )ص( محرمهه نهه وه   
يف ) بخهاري  ت هن يوبل د سالم د اچولو په اړه په خپل  رو پو ښځو او نارينه 
 (  بههاب تسههليم الرجههل علهه  النسههاء والنسههاء علهه  الرجههال       )شههريف ( کههې د 

او  ي  دى چهې دا دوه حديثهه پهه کهې د    لترعنوان الندې يو مستقل باب ليک
 روا والي داللت کوي . ردواړه د دا ډول سالم پ

سره څه زړې ښځې وې چهې .... نهو کلهه بهه      مو   حارت سهل )ر ( وايي 1
دواو په دوى به مو سالم واچهاوه  ېمو چې د جمعې لمون  وکړ نو را وبه هرځ

 ( ته راوړاندې کړل .مو م نو دوى به ) دا خواړه 
  د عايشهههې )ر ( حهههديث دى م هغهههه وايهههي چهههې رسهههول اهلل )ص( راتهههه       2

مها وويهل     اى عايشهې ؟ دا جبريهل دى او پهه تها سهالم وايهي        )) وفرمايل چې
 ((  سالم ورحمة اهلل .الوعليکم 

 م ځههواب کهې چههې جبريههل خههو انسههان نههه  دکتهور قرضههاوي د دې اعتههرا  پههه 
 د سړي په شکل ښکاره کېده . ځلهرېبلکې پرښته ده وايي چې جبريل به ډ



 

 
261 

 رښهځو په    مهو  حارت اسماء د يزيد لور روايهت کهوي چهې رسهول اهلل )ص( ز    
 (۳۳۰).ته يې سالم واچاوه مو ر شو اوېيوې ډلې ت

هيله  دى   حسهن روايت امام احمد په خپل مسند کې وايي چې ترمذي هم دا
چې : )) کله چې سعدابن معاذ يمن ته الړ نو د خوالن يوه ښځه چې زامهن يهې   

 ده او معاذ ته يې سالم واچاوه . ((ېورسره وو او .... نو پاڅ
څنګ ته ورغه  او سهالم يهې ورتهه      مېرمنوحارت عمر فاروق )ر ( د ځينو

تازى واچههاوه او ويههې ويههل : زه تاسههو تههه د خههداى )ج( د رسههول اهلل )ص( اسهه    
 )رسول( يم ....((  

ابه حد لهه  ښههځو  رحههافو ابههوبکر ابههن ابهه  شههيبه پههه خپههل ت ههنيف کههې پهه      
حهديث    سالم په هکله احاديث رانقلويم چې يو په کې د اسهماء پهورتن  دوو

تمههي پههه مجتمههع يدى او بههل هغههه حههديث چههې امههام احمههد پههه خپههل مسههندم ه
اهلل )ص( د ښهځو   ت کهړى دى )) رسهول  يه الزوائد او طبراني هم له جريهر نهه روا  

تېر شو او سالم يهې ورتهه واچهاوه (( مجاههد روايهت کهوي چهې          يوې ډلې  رپ
ر شو م نو دې ښځې ته يهې سهالم   ېابن عمر )ر ( د يوې ښځې په څنګ کې ت

همدا راز ليکي حارت عمر )ر ( پهه يهوې ډلهې ښهځو تېهر شهو او        م واچاوه
 ښځو ته يې سالم واچاوه .

ښهځو سهالم   ريرين تهه مهې وويهل چهې ايها پ     ابن عون وايي چهې محمهد ابهن سه    
 واچوم؟ هغه راته وويل چې : )) فکر کوم پروا نه لري .((

 عبيداهلل وايي چې عمرو ابن ميمون به ښځو او کوچنيانو ته سالم اچاوه .

                                                 
عله    ابوداود بهاب االدابم ترمهذي بهاب االسهتيذان  م ابهن ماجهه بهاب االدب م دارمهي بهاب فه  السهالم           (۳۳۰)

 النساء .
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يهوې ډلهې ناسهتو     پرعمرو بن عثمان وايي چې ما موس  بن طلحه وليد چې 
حکهم وايهي چهې شهريح بهه هههر      ر شهو او دوى تهه يهې سهالم واچهاوهم      ېه ت  ښهځو  

 چاته سالم اچاوه ما ورته وويل ښځو ته هم ؟ هغه وويل هرچاته .
يوبههل تههه  ونههو پههورتني داليههل پههه ډاهههه څرهنههدوي م چههې د ښههځو او نارينههه و 

ر زيهات تشهدد او سهختي د شهريعت لهه      ېه سالم اچول روا دي او پدې هکلهه ډ 
و کههې بههه  وفقهههاوم تههابعينو او وروح سههره سههمون نههه خههوري او پههه لههحابه     

وتهه د ښهځو يها    وهېڅوک هم داسې پيدا نه شهي م چهې پهه مطلهق ډول نارينهه      
و له خهوا سهالم نهاروا او يهابيخي حهرام وبهولي لکهه څنګهه         وښځو ته د نارينه 

 ځينې خلک فکر کوي . ېچې د نن زمان
ر عالمان دا کار دفتنې په شتوالي او نه شتوالي پهورې اړونهد بهولي م    ېخو ډ

امهن   ه سالم ويونک  او سالم اخستونک  م له فتنهې څخهه په    يعنې که چېرې
 وي م نو سالم روا او که نه نو چپوال  غوره دى .

مهلب او حليمي وايي چې : که چېرې څوک باوري وي او دشههوت او فتنهې   
ره نه وي نهو دښهځو او پهه ښهځو دسهالم کهول روا دي او کهه نهه نهو جهايز نهه            ېو

 دي .
او د مهذهبونو پيشهوا امهام ابهو حنيفهه )رح( او      د کوفې فقهاء چهې لهوى امهام    

ملګري يې هم په کې شامل دي م وايي چې ښځې بهه لهه خپهل محهرم نهه پرتهه       
 . كې لومړى وړاندې كېږي نه و ته په سالم ونورو نارينه 

 د پورتنيو اقوالو ډېره برخه د فتاوي المراة المسلمة څخه رانقل شوې ده .
د ځهوانې او زړې   ېرې د مخنيهوي لپهاره د  امام مالک وايي چې د فسهاد د ال 

ښحو تر من  توپير وي م يعنې په ځوانې ښځې او ځوان سړي دې د سهړي او  
 . ىنه اچول کېږي او په زوړ باندې روا د سالم  ښځې له خوا
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ځوانۍ سره ښکال او ښايست ههم ضهرور دى م يعنهې     له  ځينې بيا وايي چې 
 روا دى .ۍ بدرنګه هم وي سالم ورته نجلکه ځوانه 

ابن عيينه له ابي ذر څخه روايت کوي چې وايي : ما له عطا څخه پهه ښهځو د   
 سالم په هکله وپوښتل هغه راته وويل چې که ښځه ځوانه وي نو نه .

و يوبهههل تهههه د سهههالم منهههع ودکتهههور قرضهههاوي وايهههي چهههې د ښهههځو او نارينهههه 
غههټ دليههل دفتنهې شههتوال  ښههيي چهې بايههد هههر مسهلمان تههرې ځههان     يکهوونک 

اتي خهو دا د هرچاخپههل وجهدان او ضههمير پهورې اړه لههري او کهه اسههالمي     وسه 
ر لهحابه م تهابعين م فقههاء او امامهان پهه      ېم ادرو ته وهورو نو وينو چې ډ

نهي اويوبهل مهخ تهه د دواړو جنسهونو لهه خهوا سهالم روا         يدې اړه څه باک نهه و 
دى او پهه ځهانګړي ډول کلههه چهې مخههامخ کېهدل د کهومې اړتيهها لهه مخههې وي       

ه ډاکټر تهه ورتلهل م پهه زده کهړه کهې م او يها د دوى تهرمن  څهه دوسهتي او          لک
 كييههو تههه يهها زده کههوون لههله وي م او يهها اسههتاد پههه ټههولګي کههې زده کوونک  

 استاد ته سالم اچوي م دا ټول روا دي .
داسې نه چې انجونې او هلکان دې په الرو او کوڅو کې يوبهل تهه مهخ کېهږي     

ښهتونې اړتيها   ېحرم وي م نه دخبرو لپهاره څهه ر  چې نه ورسره پېژني م نه يې م
وي او دوى دې يوبههل تههه سههالمونه اچههوي او يهها دې پههه ليکنههو کههې دعشههقي   

 ږي .ېخبرو او سالمونو ډالۍ ورل
 

 ښځه په سفر کې :
اسالم ټولې هغه الرې بندول غواړي کومې چې دفساد خوا ته تللهې دي م او  

غواړي م چې ښځه دې په تنهها  يا ترې دفساد خطر وي م نو له همدې کبله نه 
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لورت له خپل محرم څخه پرته سفر ته ووزي هغه خهو يهې لهه منهع نهه کړلهه م       
خو له دې څخه يې هرومرو منع کړله چهې هغهه دې تنهها يها لهه پرديهو سهره پهه         

 روي .ېمودو مودو کور ځينې بهر وخت ت
سههافر ليههوم االخههر تامن بههاهلل وتههؤرسههول اهلل )ص( فرمههايي : )) اليحههل المههراة  
 (۳۳1)مسيرة يوم وليلة االمع ذي محرم عليها((

ور  ايمهان   ريعنې : )) نهه دي روا ههې  ښهځو تهه چهې پهه اهلل )ج( او د اخهرت په        
لري چې د يوې شپې او ورځې په مسافه کې سفروکړي م خو لهه خپهل محهرم    

 سره .((
اة محرم والتسافر المر ذورجل بامراة االومعها   همداراز فرمايي : )) اليخلو

االمع ذي محرم فقال له رجهل : يها رسهول اهلل ان امهر اتهي خرجهت حاجهة وانهي         
  (۳۳2)اکتتبت ف  غزوة کذا وکذا قال : انطلق فليحجو مع امراتک (

يعنې : )) هې  نارينه دې له هې  يوې ښځې سره په هوښه کې ليدل نه کهوي م  
     چهې   يهې ترڅو چې د هغې محرم نه وي او ههې  ښهځه دې سهفر نهه کهوي ترڅهو       

سړي عر  وکړ م چې زما ښځه حهو تهه تلهونکې ده     ي. يوو نه  ملګرى محرم
و کسهانو کهې ثبهت دى .    يه غهزوه کهې تلونک   ۍاو فالنه  ۍم او زما نوم پهه فالنه  

والړ  حهو  تهه    رسول اهلل )ص( ورتهه وفرمايهل وهرځهه او لهه خپلهې ښهځې سهره       
 شه .((

سفر څخه منع شوې  په ځينو رواياتو کې ښځه له يوې شپې او ورځې يوازې
 درې شهپو و ورځهو   د ده په ځينو کهې لهه دوه شهپو او ورځهو او پهه ځينهو کهې        

ده خو دا اختالف لکه چې سيد مودودي )رح( وايي دا روايتونهه  يادونه شوې
                                                 

 متفق عليه .(۳۳1)

 متفق عليه .(۳۳2)
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له خپل اعتبار څخهه نهه غورځهوي م ځکهه چهې پهه بېالبېلهو ځهايونو کهې چهې           
اغې پههه لحههاظ يههې مهههڅنګههه موضههوع د رسههول اهلل )ص( مههخ تههه راغلههې ده د  

حکم کړى دى م يعنهې يهوې ښهځې بهه يهوه شهپه او ور  سهفر کهاوه رسهول اهلل          
)ص( به منع کړله بلې به دوه شپې اورځې اوبلې به درې شهپې او ورځهې سهفر    

    (۳۳۳).کاوه هغوى )ص( به منع کړله
خوالل خبره داده چې هې  ښځه دې له محرم څخه پرته سفر نه کهوي م مګهر   

دي  او نهورو اروپهايي عياشهو م    ېه لونو کلونو په تنها ځان لونن لبا خو په ک
عياشو هېوادونو ته په داسې ډاډه زړه سفر کوي چې حت  د هنهاه ت هور ههم    

 نه کوي .
 

 د ښځو تلل حمام ته :
دښځو لپاره حمام تهه تلهل بهې عهذره روا نهدي ځکهه چهې دا د فتنهې او فسهاد          

ميها بلهې    ېم نفاس ېاياستر مرکز دى او کله که سخت عذر پيدا شو لکه ح
 . ىته بيا ورته په حمام کې غسل روا د ۍناروغ

لههه حاههرت عايشههې )ر ( څخههه روايههت دى چههې رسههول اهلل )ص(نارينههه او       
ښځينه دواړه حمام ته لهه تللهو څخهه منهع کهړي وو بيها يهې نارينهه و تهه اجهازه           

 (۳۳۴).وکړه چې په پرتوګ کې دننه ) له پرتوګ سره( ورننوځي 
 

                                                 
 تفهيم القران .(۳۳۳)

 ابو داود او ترمذي .(۳۳۴)
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اود  ېه چې د خاوند له کوره پرته بهل چېرتهه جهامې وباسهي نهو د د     )) هره ښځ
 (۳۳۵)کړله .((  ېاهلل )ج(  ترمن  پرده يې څير

يعنهې : )) د اهلل )ج( او د دې تههرمن  چههې کومههه د حيهها پههرده وه هغههه يههې څيههرې  
    .کړله او د خپلې پوره بې حياي  اظهار يې وکړ 

(فرمههايي : )) مههن کههان  حاههرت جههابر)ر ( روايههت کههوي چههې رسههول اهلل )ص   
 (۳۳۶) يوءمن باهلل واليوم االخر فاليدخلن حليلته الحمام المن عذر .((.

يعنې : )) څوک چې په اهلل )ج( او دقيامت په ور  ايمان لري نو د هغه حاللهه   
 حمام ته نه ننوزي مګر دعذر له المله .((   ې)ښځه( د

مههايي : )) انههها  حاههرت عبههداهلل )ر ( روايههت کههوي چههې رسههول اهلل )ص( فر   
سههتجدون فيههها بيوتهها يقههال لههها الحمامههات     سههتفتح لکههم االر  العجههم و  

 (۳۳۷) او نفساء(( ةاال مريا النساء فاليدخلها الرجال اال باالزار ومنعوا
يها  بچهې   ىمکهې د عجمهو او ژر د  ځيعنې : )) ژر دى چې فتحه به شي تاسوته 

حمامونه ويهل کېهږي نهو    به موم  په دوى کې کورونه )کوټې( چې هغې ته به 
ورڅخهه ښهځې    ئنارينهه مګهر لهه پرتهوګ سهره او منهع کهړ        ورتهه  ننهوزي   ېنه د

 . (( ېاو يانفاس ېمګر ناروغ
و لپههاره حمههام تههه د تللههو جههواز  و نههو داسههې ډېههر روايتونههه شههته چههې د نارينههه 

ثابتوي او هغه هم له پرتوګ سره او دښځو لپاره يې حرمهت ثهابتوي او د اهلل   
 ې له عذره ورځي . ((بو ښځو دى چې يحمام ته تلونک )ج( لعنت په

  

                                                 
 ابوداودمترمذي مابن ماج او مسند احمد .(۳۳۵)

 نسايي او نيل االوطار .(۳۳۶)

 ابوداود او ابن ماجه .(۳۳۷)
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 د قبرونو زيارت ته د ښځو د تللو حکم :
 

يههوه هههم د نههن او پههرون د مسههلمانانو تههرمن  لههه اخههتالف څخههه ډکههه مسههئله        
ې دواړو شههک نشههته چهه پههدې کههې هههې    .تههه دښههځو د تللههو مسههئله ده هديرو

ره بې ان هافۍم افهراط   و ( په دې اړوندله پويو او نه منونکكيو ) منونوخوا
وته مشرکان يته تلونک هديرواو تفري  څخه کار اخېست  دىم ځينو خلکو 

و تههه کههافرانم  يههکههار منههع کوونک  ېاو بههدعتيان وويههلم بعاههو ډلههو بيهها د د  
 وهابيان او .... وويل .

ږي چههې ېو روايتونههو تههه کههه وهههورو نههو داسههې جههوت يپههدې اړونههد رانقههل شههو
ر شي نو مکروه ده او که کهم وي مهثالً پهه کهال     قبرونو ته د ښحو ورتلل که ډې

 ېيا دوه کالو کې يو ځل ورتلل نو بيا روا ديم که چېهرى قبرونهو تهه تلهل د د    
ځو تلهل قبرونهو تهه    ښه دا هلته چيغې او فرياد کوي نهو د داسهې    م غم زياتوي

په اتفاق سره حرام ديم رسول اهلل )ص( فرمايي : )) د اهلل )ج( لعنهت دې وي د  
 (۳۳۸) .((  و ښځويډېر زيارت کوونک رپقبرونو 

سيد محمهد عابهدين الحسهيني د ابهن ملهک پهه حوالهه وايهي چهې د مبهالغې           
غه پدې داللت کوي چې که د چهاقبرونو تهه تلهل کهم وي نهو پهه لعنهت کهې         ېل

 (۳۳۹) ((  ىاو د رسول اهلل )ص( زيارت ورڅخه مستثن  د يشامل نه د
هيهي دليهل يهې دا دى چهې حاهرت      تهه روا  هغه څوک چې د ښځو تلل قبرونو 

عايشې )ر ( له رسول اهلل )ص( نه وپوښتل : کله چې د قبرونو زيهارت کهوم   

                                                 
 ترمذي .(۳۳۸)

 البريقه شرح الطريقه .(۳۳۹)
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نو څه ووايم ؟ هغوى )ص( ځواب ورکهړ چهې داسهې و وايهي : )) السهالم عله        
منين والمؤمنات ورحم اهلل المتقدمين منها والمتهاخرين   ؤاهل الديار من الم

 (۳۴۰)و انا ان شااهلل بکم الحقون .(
اهل ددې ځهاى لهه نارينهه مؤمنهانو اوښهځو مؤمنهانو        ريعنې : سالم دې وي پ 

او وروستنيو ټولو رحم وكهړي م او مهو    څخه اهلل )ج( دې زمو  پر مخكينيو 
  )ج( رضاوي تاسو پسې درتلونكي يو .كه د اهلل

ځکهه کهه    ىږي چې د ښځو تګ قبرونو ته روا دېنو له دې حديث څخه څرهند
( منههع کههړې وه چههې  ي اهلل عنهههاسههواهلل )ص( بههه عايشههه )رضهه روانههه واى نههو ر

ستاسو تلل قبرونو ته لهه سهره روا نهدي نهو د کهومې وينها پهه هکلهه پوښهتنې          
 کوي .

بهههل دا چهههې رسهههول اهلل )ص( فرمهههايي : )) کنهههت نهيهههتکم عهههن زيهههارة القبهههور    
 (۳۴1)االفزروها((.

اوسه  د   ېبهر خ ئيعنې : )) ما تاسې د قبرونهو لهه زيهارت څخهه منهع کهړي و         
هيهي دليهل    مهغو زيارت کوئ او کوم کسان چې قبرونهو تهه د ښهځو تلهل حهرا     

  وړاندې بيان کړ ځکهه چهې پهه هغهه کهې دقبرونهو       ى چې مويې هغه حديث د
 و ښځو ته د اهلل )ج( د لعنت تهديد شوى دى .((يزيارت کوونک

نهدي چهې رسهول اهلل )ص(     ېعراقي وايي : )) ښځې پهه دې رخ هت کهې داخله    
 مايل : ) االفزروها(  .((وفر

په تاتار خانيه کې وايي : قبرونو ته د ښځو دتللو د جواز په هکله مه پوښته 
 پدې هکله وپوښته چې په دې تللو کې په څومره لعنت اخته کېږي .

                                                 
 مسلم او مشکوة .(۳۴۰)

 رواه مسلم و الحاب السنن اال الترمذيم مشکوة .(۳۴1)
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پوه شه کله چې ښځه د وتلهو ههوډ وکهړي نهو د اهلل )ج( او دماليکهو پهه لعنهت        
نو د مړي روح پهرى لعنهت وايهيم او     کې هيره شي م او کله چې قبر ته ورشي
 لعنت اخته شي . رکله چې بېرته راستنه شي نو داهلل )ج( پ

نو د دې او داسې نورو روايتونو له جمع کولو څخه دا نتيجه الس تهه راځهي   
ښځه قبرونو ته کمه کمه ځي م دوديزې ټوټکې نه کوي م مهړي   چې م چې هره

ژنهي نهو داسهې ښهځې     ېلو طريقه وپزيارت کو دله اهلل )ج( سره نه شريکوي او
 . ىته د عبرت لپاره هم ورتګ روا د

ره ځههي هلتههه ژاړي م چيغههې او فريادونههه کههوي م  ېههره ډېههاو کومههه ښههځه چههې ډ
څخهه طهواف کهوي    مالګې څټي د قبر جاروهانې پر مخ او ځان وهي م له قبهر  

ټوټو کهې غهوټې اچهوي او داسهې نهورې سهل نخهرى         په  ځان وهي رم جنډې پ
 ته هم تګ حرام دى . وو دلته ښځې خو پرېږده چې نارينهکوي نو 

خههونن سههبا چههې دقبرونههو زيههارت كومههه بيههه غههوره  كړېههده مفكههر كههوم  چههې       
هېڅههوك بههه پههه دې ډول د ښههځو قبرونههو تههه تلههل روانههه هيههي ځكههه چههې ډېههر       
تف ههيل تههه ضههرورت نشههته ده هههر چهها پههه خپلههو سههترهو ليههدلي دي داسههې        

د باباههانو   په ځينو ځايونوكې حاشي چېداسې ف م سينګار چې هلته كېږي
پههه روضههوكې  كېههږي هههر چاتههه جوتههه ده نههن سههبا خههو د قبرونههو زيههارت يههوه       

عياشي ده مهلته ثهواب  ې بلك محي بيه غوره كړېده اوس  هلته عبرت نهېتفر
نههن لههبا خههو دباباهههانو دربارونههه د عاشههق او معشههوقې د       نشههته هنههاه ده م 

 شي .  هيلمرجع  ۍولال او ذوق جمال يواځېن
 ته به څوک روا څه چې حت  مباح هم ووايي .ېد

خلکهو پهه خپهل     ېح طريقهه روا دي مګهر د  ېد ښځو تلل خو قبرونو ته په لح
ځان پخپلهه حهرام هرځهولي دي م دا دههر اسهالمي حکومهت فرياهه ده چهې د         
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د مرکهز د   ۍداسې ناوړه اعمالو مخ ونيسي او له پاکو روضهو څخهه دفحاشه   
 او هې  ښځې ته اجازه ورنکړي چې په غير شرعي تهو ي ه ونيسمخ  جوړولو 

و مخنيهوى وکهړي چهې لهه سهلګونو      يه  ولهاً د هغهو وهړ  خهه قبرو ته ورشي 
 کيلو مترو واټنو څخه ورته راځي .

 

 ځان تشبيه کول :
ې ده دا دهغههه لههه فطههرت سههره سههمه    اهلل )ج( چههې انسههان تههه کومههه بيههه ورکههړ    

ول د فطههرف خههالف ديم پههه  اوځانتههه بلههه بيههه ورکهه  ىپههدې کههې کنجکههاو مده
ل سههره پههه  همههدې اسههاس نههه نارينههه تههه روا دي او نههه ښههځې تههه چههې لههه يوبهه      

و په جوړښهت کهې سهيالي او    يم په تللو کې م د غړاغوستن کې م په وينا کې
 مشابهت ) ورته وال ( وکړي .

ابن عباس)ر ( فرمايي چې : )) لعن النبي المتشابهات من النسهاء بالرجهال   
 (۳۴2) الرجال باالنساء ((والمتشبهين من 

لهه   و ښهځو  يه تشهبيه کوونک  ځهان  هغو رنبهي )ص( په   ىد  يعنې : )) لعنهت ويله  
 و سړيو له ښځو سره ((  يسړيو سره او په تشبيه کوونک

چههې : )) لعههن رسههول اهلل )ص( المخنثههين مههن الرجههال       ىهمههدا راز روايههت د 
  (۳۴۳)والمترجالت من النساء (( 
و يههښههځه جوړونکپرلههه ځههان څخههه  ىد  لعنههت ويلههيعنههې : )) رسههول اهلل )ص( 

                                                 
 بخاري .(۳۴2)

 ريا  ال الحين .(۳۴۳)



 

 
2۷1 

 . ((    و ښځو ينارينه جوړوونک پر او له ځان څخه  )هجړا( سړيو
حارت ابو هريرة )ر ( فرمايي : )) لعن رسول اهلل )ص( الرجهال يلهب  لبسهة    

 (۳۴۴)المراة م والمراة تلب  لبسة الرجل .((
د ښهځو  چهې    سهړي  هغهه   پهر )ص( رسول )ج( د خداى ىد  يعنې : )) لعنت ويل

 . ((ياغوندد نارينه  ووجامې   ښځې باندې چې  ېاغوندي او په هغجامې 
دفقهې اوحديثو په يو مشهور كتاب كې ليكهي چهې لهه ښهځې سهره دنارينهه       
ځههان تشههبيه كههول او لههه نارينههه سههره دښههځې ځههان تشههبيه كههول دواړه حههرام         

وكهه نارينهه چهې    كه چېرې داسې څهوك و ) ښهځه وه ا  :يو عالم وايي  (۳۴۵). دي 
له خپل مخالف جن  سره يې مشابهت كاوه او په ټولنهه د هغهې ضهررونه پهر     
ېوتل او لهه ملهك څخهه پهه بههر شهړلو )تبعيهد(كې يهې هټهه وه او هغهه لهه خپهل             

    (۳۴۶).نه اوښت نو له ملك څخه يې هم شړل  شي څخه او عادت خوى 
   

 د ښځې په الس ذبحه ) حالله( :
 

لهه ملهت سهره پيهدا شهوې  ده هغهه دا چهې د         مهو  ه چهې ز يوه بله غلطهه انګېرنه  
دوى پهه نظهر کهه کومهه ښهځه ههر ژوى        دح نه هيي اوېښځو په الس ذبحه لح

نهه دي   ي  ليدلخوړل حرام دي نو په همدې بنا مو حالل کړي نو د هغه غوښه
وي کهه څهه    ېحت  يوه چرهه حاللهه کهړ  څه چې  چې ښځې چېرته کوم څاروى 

مفکههوره ده م د ښههځې د الس ذبحههه  هدا بالکههل غلطههږي مګههر ېهههههم ژوى مههړ ک
                                                 

 ريا  ال الحين .(۳۴۴)

 نيل االوطار(۳۴۵)
 محمدعبدالعزيزعمرو.\اللعباس و الزينة ف  الشريعة االسالمية (۳۴۶)
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حت  د کافر په الس حالله چې اسهماني کتهاب ولهري    . داسې ده لکه د نارينه 
 ح ده .ېهم لح

اوښهځې ټولهو حاللهه     يسيد محمد عابدين الحسيني ليکي : دماشومم ليون
پهه طريقهه پوههه شهي      ېح او تسهميې او دحالله  ېح ده م کله چې پهه تسهب  ېلح

ږي او دغوڅولهو پهه وخهت    ېچې پدې پوه شهي چهې کهوم ځهاى غهوڅ     يعنې کله 
کې بايد څه ووايهي : د احنهافو د مهذهب دفقههې پهه مشههور کتهاب ) هدايهه(         

شرطونو پهوه نشهي نهو بيها      ېکې يې هم همدا شرطونه ښودلي دي او که په د
ح نه ده ځکه چې همدا شهرطونه  ېو حالله هم لحوخو دښځو څه چې دنارينه 

 ې انسان بايد څه ووايي او کوم ځاى غوڅ شي.په کې مهم دي چ
حارت کعهب ابهن مالهک )ر ( روايهت کهوي چهې يهوې ښهځې پهه تيهږه ههډه            
حالله کړله نو رسوال اهلل )ص( څخه وپوښتل شو چې غوښه يې حاللهه ده کهه   

 (۳۴۷) نه ؟ رسول اهلل )ص( ورته وفرمايل چې ) هو حالله ده (.
 
 

                                                 
 بخاري او ابن ماجه .(۳۴۷)
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 ټولنيز عبادات
 

 ه دښځې لمون  :الف : په جماعت سر
 

که کومه ښځه لمون  په جماعت سره ادا کول غواړي نهو اسهالم يهې جومهات     
ته له راتللو څخه نه منع کهوي او کهه جومهات تهه رانشهي نهو کهور کهې يهې ههم           

ام حميهد سهاعد يهې     ىد  ورته لمون  روا کهړم بلکهې دا يهې ورتهه غهوره هيله      
ه تاپسهې د لمانځهه   ( عهر  وکهړ چهې يها رسهول اهلل )ص( زه په      ي اهلل عنها)رض

رسههول اهلل )ص( ځههواب ورکههړ سههتا لمههون  د کههور پههه   م ره مينههه لههرم ېههکولههو ډ
هوښه کې له کوټې څخه غوره دى او پهه کهوټې کهې سهتا لمهون  لهه دې څخهه        
غههوره دى چههې د کههور پههه داالن کههې يههې وکههړې او سههتا د کههور پههه داالن کههې     

ې وکهړې او  چهې تهه يهې د خپلهې محلهې پهه جومهات که         ىلمون  له دې غوره د
چههې تهه يههې پهه جههامع    ىسهتالمون  د محلهې پههه جومهات کههې لهه دېنههه غهوره د     

   (۳۴۸).جومات کې وکړې
ښايي د دې سبب هماغه وي کوم چې عالمه مهودودي فرمهايي : هغهه دا چهې     

چهې هغهوى پکهې د    وي پهه مياشهت کهې څهو ورځهې داسهې )حهيا(          ښځېپر 
بهه هغهه خبهره افشها او     له امله لمون  نشي کول  او پهه دې ترتيهب    تمجبوري

ې يههې ښههکارول نههه غههواړي او پههه ښههکارولو يههې    ځرسههوا شههي کومههه چههې ښهه  
داسهې   ېږي حت  دپهالر او ورور پهه مهخ کهې ههم نهو شهارع وايهي : تاسه         ېشرم

                                                 
 مسند احمد او طبراني .(۳۴۸)
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ځاى کې ځان په لمانځهه عهادت کهړئ چهې کهه د څهه مجبوريهت پهه وخهت کهې           
ارې او پهدې ترتيهب بهه ديهوې حيها د       لمون  هم ونکړئ نهو چاتهه معلهوم نشه    

 ښځې شرم خوندي وساتل شي .
مو  وينو چې ښهځو پهه لهدر د اسهالم      ىحکم نه د ىمګر دا لرف هدايت د

ى دى م خپلهه يهې د ښهځو امهامتي     کې په جماعت سره لمانځه کې ههډون کهړ  
 ده .کړې

رسههول اهلل )ص( ورقههه بنههت عبههداهلل تههه اجههازه کههړې وه چههې د ښههځو امههامتي     
  (۳۴۸).وکړي 

    (۳۴۹).تي کولهم( به دښځو اماعنهاي اهلل حارت عايشې )رض
رسهههول اهلل )ص( وفرمايهههل چهههې ) د اهلل )ج( بنهههدهانې د اهلل تعهههال  لهههه کهههورو  

ځينې مه منع کوئ کله که د چا ښځې جومات ته د تللو اجهازه و غوښهتله نهو    
    (۳۵۰)منع کوئ يې مه(

 (۳۵1) همدار راز فرمايي : )) التمنعوا نساء کم المساجد . ((.
 ) خپلې ښځې له مسجدو ځينې مه ايساروئ . (يعنې : 

 مګر جومات ته د ورتللو په وخت کې بايد الندې ټکو ته پاملرنه وشي .
لمونځونهو کهې بهه ههډون      وهغه په  : د ورځې به جومات ته نه ځي او يوازې  1

تن او سههحر رسههول اهلل )ص( فرمههايي : وکههوي چههې تيههاره کههې وي لکههه ماسههخ 
 (۳۵2) ل  المساجد . ((ذنوا للنساء بالليل ائ)) ا

                                                 
 ابوداود .(۳۴۸)

 القطني او بيهقي .دار(۳۴۹)

 متفق عليه .(۳۵۰)

 . 1ابوداود جلد (۳۵1)

 ترمذي .(۳۵2)
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 يعنې ښځو ته د شپې جومات ته د تګ اجازه ورکوئ . 
( فرمايي : ) رسول اهلل )ص( به د سهحر لمهون     ي اهلل عنهاحارت عايشه )رض
چې ښځې به په خپلو څادرونو کهې پټهې پټهې بېرتهه      هواپه داسې وخت کې ک

 (۳۵۳) کور ته ستنېدلې نو دتيارې له کبله به دوى نشواى پېژندل  .(
: جومات ته به له ښکال سره نهه راځهي م خوشهبويي بهه نهه لګهويم حاهرت         2

عايشه)ر ( فرمايي : )يوځل رسول اهلل )ص( پهه مسهجد کهې ناسهت و چهې د      
بيلې يوه ښځه ډېره ښکلېم سهينګاره او پهه نهاز او نخهرو جومهات تهه       قمزنيه 

ې راغللههه حاههور )ص( د هغههې پههه ليههدلو وفرمايههل : ) اى خلکههو خپلههې ښههځ    
   (۳۵۴)جومات نه رانشي .( ېکړئ چې په ناز نخرو او سينګار شو ېايسار

ږي رسههول اهلل )ص( فرمههايي : ) خيههر  ېهه: پههه وروسههتنيو لههفونو کههې بههه ودر  ٣
   (۳۵۵)لفوف النساء اخرها و شرها اولها .(

يعنې : ) د ښځو لپاره غوره او بهتهره لهفونه وروسهتي دي ناکهاره او بهد يهې        
 لومړني دي .(

 مهو  کور کې لمهون  وکهړ    مو ان  )ر ( فرمايي : رسول اهلل )ص( زحارت 
ي اهلل دلو او زمها مهور ام سهليم )رضهه   ېههپهه رسهول اهلل )ص( پسهې وروسهته ودر    

   (۳۵۶)دله ((ېڅخه وروسته ودر مو ( زعنها

                                                 
 بخاري م مسلم م ابوداود او ترمذي .(۳۵۳)

 ابن ماجه(۳۵۴)

 مسلم م ابوداودمترمذيمنسايې او مسند احمد .(۳۵۵)

 بخاري .(۳۵۶)
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: ښځه به په لمانځه کې اواز نه اوچتويم که چېرې نارينه امام ته څهه فهتح    4
تهه   ودې ووايي م اوښځه دې السهون  يا اهلل اکبر ورکول غواړي نو سبحان اهلل

   (۳۵۷).ړق ورکړيپ
   (۳۵۸).وه حارت عمر )ر ( د ښځو لپاره بېله دروازه جوړه کړې 

 ب : په جنازه کې هډون : 
 

څخهه   ېمسهلمانانو کفهايي فهر  دى ولهې ښهځه لهه د       رپه جنازه کې ههډون په  
و نهو ښهکاري چهې    و روايتونو ته وهوريخالله ده م که پدې هکله رانقل شو

 و هډون خو جائز دى مګر مکروه دى .ځپه جنازه کې د ښ
د  مهو  ( روايهت کهوي چهې رسهول اهلل )ص(     ي اهلل عنهها ام عطيهه )رضه  حارت 

   (۳۵۹).سخته نه کړله مو جنازې له لمانځه څخه منع کولو مګر دا منع يې په 
يههوه ښههځه پههه جنههازه کههې ښههکاره شههوله او حاههرت عمههر )ر (لههږ ورتههه غ ههه  

   (۳۶۰)ندې شو رسول اهلل )ص( ورته وفرمايل : )) پرېږده يې عمره . (( غو
له دې روايتونو څخه ښکاري چې ښځه په جنازه کې له هډون څخهه منهع خهو    

 ره سخته نه ده او که وغواړي څوک يې مخه نيول  نشي .ېده مګر دا منع ډ
 

 ج : په جمعه او اخترونو کې هډون :
 

                                                 
 لحاح السته او مسند احمد .(۳۵۷)

 ابوداوود .(۳۵۸)

 بخاري م ابن ماجه .(۳۵۹)

 ابن ماجه او نسايي .(۳۶۰)
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غهاړه   رداخترونهو د لمانځهه وجهوب دښهځو په      دې اتفاق لري چهې رټول فقها پ
ولهې کهه    يد يد جمعې په ور  جماعت ته تلل فر  شو ېنشته دى او نه پر

ښځې وغواړي چې د جمعې په ور  يا د اختر په ور  پهه لمانځهه کهې ههډون     
وکړي نو د هغو شرطونو په نظر کې نيولو سهره ههډون کهوالى شهي کهوم چهې       

پکههې نشههته هغههه دا چههې د ورځههې ) د بيههان کههړل مګههر يههو شههرط  مههو وړانههدې 
   شي .لجمعې او يا داختر ( هم راتل

 ې( روايت کوي چې رسول اهلل )ص( به ځهوان ي اهلل عنهاحارت ام عطيه )رض
کومهو   ېوليه د کور خاونهدانې او حاياهې ښهځې د اختهر لمهون  تهه ب       انجونې

 ښځو به چې لمون  نه کاوه هغوى به له جماعت څخه بېل  وې او په دعا کهې 
    (۳۶1).به يې هډون کاوه

بيبيههانې او  ېابههن عبههاس )ر ( روايههت کههوي چههې رسههول اهلل )ص( بههه خپلهه      
   (۳۶2).لورهانې په اخترونو کې ويستلې

ل ځهاى ورتهه   ېه انتظهام وشهي او ب   ېپه جومات کهې بايهد د ښهځو لپهاره د پهرد     
وټاکل شي چې هلته نارينه ورنشي او ښځه هر وخت خپل لمون  پهه ښهه ډول   

 .ادا کړي 
 

 د: ښځه په حو کې :
ر مخاطبهه  ېه و پهه څ وښځو هم فهر  دى او دنارينهه    رر پېو په څوحو دنارينه 

ر ده مګهر دا چهې سهر بهه نهه      ېه ده ښځه د حو په ټولو مناسکو کې د سړي پهه څ 

                                                 
 ترمذي .(۳۶1)

 ابن ماجه .(۳۶2)
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د تلبيهې پهه وخهت کهې       مخ به لوڅهوي م ملوڅوي ځکه چې سر يې عورت دى 
نهه   ډه( بهه نهه کهوي م سهر بهه      به او ې پورته پورته کوي نه م سعې او رمهل )منه  

ح سههم او کهه چېههرى يهې د ډېههر سهخت بيهر او بههار لهه کبلههه حجراسهود م      يهي خري
کول  نشو نو مسح کوي به يې نه م کله چې ښځه وغواړي حهو تهه والړه شهي    

تهرمن  د درې   ېنو يها بهه لهه مېهړه يها محهرم سهره ځهي کلهه کهه د هغهې او دمکه            
 . ىورځو فالله وه م نو تنها ورته سفر روا ند

وې  او خپهل امهن    ملګهرې  امام شافعي )رح( وايي : )) که نورې ښهځې ورسهره  
او امنيت يې نيول  شو بيا له محرم يها خاونهد څخهه پرتهه ههم ورتهه سهفر روا        

 دى . ((
او کله يې چې محرم ) دسهفر ملګهرى ( پيهدا شهي نهو خاونهد يهې لهه حهو څخهه           

منههع کههول   ايسههارول  نشههي ځکههه چههې مېههړه يههې د فههر  لههه ادا کولههو څخههه  
 نشي .

 ړه اجازه ضرور ده لکه نفلي روژه .ېمګر که ښځه نفلي حو کوي نو البته د م
محرم به نېک سړى وي کافرم فاسق او منافق به نه وي او که مسافه له دېنهه  

 کمه وه نو تنها هم سفر کول  شي .
ړه يا محرم حو ته بيايي د هغه کرايه لګښهت  ېاو که کومه ښځه له ځان سره م

 دي . ېهمدې ښځ رنور ټول ضروريات پاو 
 

 ښځه په جنګ کې :   ه :
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اسالم ښځو ته اجازه ورکړېده چې د خپلې عقيدېم ابرو م ايمهان او نهاموس   
 څخه دفاع په غر  وسله اوچته کړي .

پههه کلونههو مپههه اردو کهې هغههوى تههه ځهاى ورکههول    ممګهر پههه فههو  کهې داخلههول  
اتل م د ټانهههګ دپاسهههه کهههور ځينهههې جهههدا کهههول م د سهههرحدونو سههه  لههههکلونهههو 

کښههېنولم الههوتکې م لههوى او غههټ توپونههه د هغههې پههه الس ورکههول د هغههې د   
دي  م ختهي  او  ېه با چهې  پهه لو  سه لکهه نهن    مطبيعت او فطهرت خهالف کړنهه ده   

 اروپا کې ليدل کېږي .
ړي دي لکه دټپيهانو  ر جنګي خدمتونه ترسره کپه لدر د اسالم کې ښځو ډې

م مجاهههدو تههه ډوډۍ پخههول د مجاهههدو د  مههرهم پټهه  م تههږو تههه اوبههه ورکههول 
 مرکزو ساتنه .

هغې ته روا دي چې جنګي لباس واغوندي او حت  د بدن مستوره برخهه يهې   
هم ښکاره شي م د رسول اهلل )ص( خپلو بيبيانو پهه ډېهرو غزواتهو کهې ههډون      
کړى دى غازيانو ته به يې اوبهه ورکهولې م دټپيهانو درملنهه بهه يهې کولهه م او        

   (۳۶۳).د حجاب احکام هم نازل شوي وو پدې وخت کې
( ههډون ټولهو د   ي اهلل عنهها دبني م طلق په غزا کې د حارت عايشهې )رضه  

( او دان ههارو ي اهلل عنهههام ام سههليم )رضهه ىد ىروښههانه کههړ سههيرت کتههابونو 
    (۳۶۴).څو نورو ښځو به په ډېرو غزاهانو کې هډون کاوه

ماتې سره مخ شول نو عايشهې   مسلمانان له اًد احد په غزا کې کله چې ظاهر
( بههه د اوبههو مشههکونه ) ژيونههه( ي اهلل عنههها( او ام سههليم )رضههي اهلل عنههها)رضهه

                                                 
 بخاري .(۳۶۳)

 ترمذي .(۳۶۴)
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عايشهې د عمهر دوهمهه     د  لې دا وخهت چلول او په غازيانو به يهې اوبهه څښه   را
  (۳۶۵)لسيزه ده ((

چهې دوى پينڅهې بهډوهلې وې او پهه      ېحارت انه  )ر ( وايهي : )) ماليهدل   
   (۳۶۶)او راتللې ((. ه تللېبمنډه منډه 

 
( په هکلهه حاهرت عمهر )ر ( لهه رسهول اهلل )ص(      ي اهلل عنهاد ام سلي  )رض

څخه نقل کوي چې د احد په جنګ کې به چې ما ښي او کيڼ طهرف تهه کتلهې    
( ليدله چې زما د ساتنې لپاره به يهې تهورې   ي اهلل عنهانو ما با ام سلي  )رض

 وهلې . 
پيهانو ټپونهه   و ورسهره نهورو ښهځو بهه د ټ    په دې جنهګ کهې ربيهع بنهت معهوذ ا     

    (۳۶۷)کول او مدينې ته به يې رسول .((پټۍ
دلههه رسههول اهلل )ص( تههرې   ېد حنههين پههه غزاکههې ام سههليم خنجههر پههه الس هرځ    

وپوښتل چې دا دڅه لپاره ؟ هغې ځواب ورکړ چې که دښمن مخې تهه راشهي   
   (۳۶۸)رې کړم .((ېنو هېډه به يې څ

پهه خالفهت کهې د دمشهق د فهتح کولهو لپهاره         د حارت ابوبکر لهديق )ر ( 
يوه فوځي ډله ولېږل  شوه قوماندان يې خالد بن وليد )ر ( و او ابوعبيده 

مېرمنو پدې ډله كې برخه .حارت ام سهلمه اسهماء    بن جراح هم پکې و ډېرو
ملههه رسههول  اهلل  ص يههې پههه بنههت يزيههدر   يههوه زړوره او ايمانههداره  ښههځه وه 

                                                 
 مسلم .(۳۶۵)

 متفق عليه .(۳۶۶)

 بخاري .(۳۶۷)

 مسلم او حياة ال حابة .(۳۶۸)
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م د هجرت پهه ديارلسهم کهال د يرمهوک پهه         كړى وو  ډېروغزواتو كې هډون 
    (۳۶۹).نهه روميان وژلي وو  مې په تير ېغزا کې يې د خ

د يرموک په غزا کې چې کله خالد بن وليد د جنګ قوماندان وټاکل شهو نهو   
او  ېيههې پههه الس کههې ورکړلهه  ېمسههلمانې خوينههدې يههې راوغوښههتلې او تههور 

ترڅهههو  ېڅهههوکۍ )پههههره ( ودرولههه  دمسهههلمانانو د لښکرشهههاه او خواتهههه يهههې    
 مسلمانان د شاه له خوا څخه ايسارنشي .

توب ېوه او دنهاو  ېد مسلمانانو او روميانو په جنګ کې ام حکيم چې النهاو 
ههډون وکهړ او خاونهد يهې د سهترهو       ېد خوشبو و مې يې له بدن څخهه الهوتل  

مهې  ېست او دهغهې خ ېتوب لباس يې ووېپه وړاندې شهيد شو باالخره د ناو
ر يې راووېست چې دا پکې ناوې وه م او اوه کسان يې پرې دجهنم کنهدې  تي

ته ولېږل دا واقعه د هغه پله سره نژدې شهوې وه چهې نهن لهبا ههم دا پهول دام       
   (۳۷۰).ږيېحکيم په نامه ياد

( روايههت کههوي : چههې مالههه رسههول اهلل )ص( ي اهلل عنهههاحاههرت ام عطيههه )رضهه
چهې بارونهه بهه مهې  ورتهه سهاتل م        سره په اوو غزاهانو کې ههډون کهړى دى م  

 (۳۷1).خواړه به مې ورته برابرول م او دناروغانو پرستاري به مو کوله
امام احمد )رح( روايت کوي م چې په هغه لښکر کې چهې خيبهر يهې محالهره     
کههړى و م د مههدينې شههپږ ښههځې شههاملې وې م چههې مجاهههدينو تههه يههې خههواړه    

ټپونههو بههه يههې پټههۍ لګههولې م  تيههارول م سههتوان بههه يههې جههوړول مد ټپيههانو پههه 

                                                 
 المراة في منظور االسالم دکتور حسن مون  .(۳۶۹)

 االستيعاب البن عبدالبر .(۳۷۰)

 ترمذي .(۳۷1)



 

 
2۸2 

شعرونه به يې زمزمه کول م د خداى )ج( پهه الر کهې بهه يهې مرسهته کولهه م او       
 رسول اهلل )ص( په غنيمت کې برخه هم ورکړله .

( د احد په غزا کې وسله په الس کهې وه او  ي اهلل عنهابې )رضينس هام عمارد
ه وفرمايهل :  دښمن يې پهرې واههه تهردې چهې رسهول اهلل )ص( د هغهې پهه هکله        

 قف او ځاى له فالني او فالني څخه ډېر غوره دى .((  و)) يقيناً چې دهغې م
د رسول اهلل )ص( په وخت کې لحابه و ښځو دمدينې او حجهاز پهه شهاوخوا    

کهړې م بلکهې د اروپها وچهې      ى) اکتفا( نهه د   کې په غزا کې په هډون بسوال
يههې هههم کههړي دي لکههه  تههه هههم د جهههاد لپههاره تللههې دي او دسههمندرونو مزلونههه

( ابههن لهامت مېهرمن چههې لهه خپههل    ي اهلل عنهها حاهرت ام حهرام د عبههاده )رضه   
 شوه .  رص غزا ته تللې وه م او بيا هملته شهيده او ښخه کړلبمېړه سره د ق

له ټولهو څخهه عجيبهه خهو ال دا ده چهې پهه ډېهرو ځهايونو کهې چهې ښهځې واک            
 دي مههثالً : وهههورئ  ېترالسههه کههړى دى بيهها پههه دښههمن سههوبمنې )غههالبې( شههو 

  په غلبه کې يې سهتر رول لوبهول     غرناطه  رچې پ  ويزابيال دقسطلې ملكه 
 دى .

کههاترين روسههي پههه خپههل وخههت کههې د ځينههو قومانههدانو پههه واسههطه عثمههاني    
زانهههو د ېکتوريههها پهههه وخهههت کهههې انګر ود ملکهههې  م ترکانوتهههه مهههاتې ورکړلهههه 

    (۳۷2).اسالمي هېوادونو په دريمه برخه قباه وکړله
م  يکو پههه تههاريخ کههې دشههجرة الههدرحکمتم سياسههي پوهههه هوښههيارېد ممههال
او زړورتيام تر چا پټه نه ده وههورئ چهې دښهمن تهه يهې څنګهه او پهه         يبهادر

 ورکړله . ېڅه ډول حکمت مات

                                                 
 سالم دکتور حسن مون  .المراة منظور اال(۳۷2)
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  ېښځينه ناروغتياو
 

 الف : حيا :
 

 تعريف : په هدايه کې وايي چې حيا په لغت کې وتلې وينهې تهه وايهي م او   
دلو تهه وايهيم او دېتهه ځکهه     ېه په بريقه کې ليکي چې حهيا پهه لغهت کهې به    

 همدا نظر دى . ىږي او پياوړېحيا وايي چې دې وخت کې وينه به
 د حيا پېژندنه داسې کوي : په هدايه کې

 حيا هغه وينه ده چې د يوې روغې او سالمې ښځې رحم يې شيندي .
( ٧2پههوره دوه او يهها ) د حههيا کمههه مههوده درې شههپې او درې ورځههې يعنههې     

 . ىه وي حيا ندمساعته ده که لدې څخه لږ هم څه ک
نبې پهه ور  سهحر   شپه رسائل ابن عابد کې ليکي چې  مثالً : که چېرې د يک

لو په وخت کې په ښځه وينه راغلله او دچهارشهنبې پهه ور  د لهبح    تدلمر خ
 لادق په وخت کې وينه بنده شوله نو دا حيا ندې .

رو لفحو کهې هوتهه ونيولهه    ېکې مو دښځو ستونزو ته په ت د حيا په موده
م د اسههالم څخههه وړانههدې بههه عربههو لههه  حاياههې ښههحې څخههه نفههرت کههاوه م د    

او  ېره به يې هغوى هم له ځانه څخه جدا کهول ېاو کاسې برس ېهغوى دبستر
 په بده سترهه يې ورته کتلې .

د ښهتې   ېرېه ل شهوه م   په فارس کې به په حيا کې ښځه هنده او ناولې هيله 
دله هېچها تهه اجهازه نهه وه چهې لهه هغهې        ېته به يې وشړله هلته بهه يهوازې اوسه   
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ه وړلهه حته  دوى   ته سره وکهړي مرئيهانو بهه ډوډۍ ور   رني يا خبرې وېسره کښ
رې چههې ېهه)مرئيهانو( بههه هههم پههوزې السهونو او غو ونههو تههه ټوټههه نيولهه لههه دې و   

 ږي .ېسره ولګ مېېهسې نه چې په ناڅاپي او ناپام  کې د حاياې له خ
    (۳۷۳)د مرګ او ژوند مطلق واک يې د خاوند په الس کې و.

  وړل او د هغههې بههايللېههر اسههالم دا نههاوړه دودونههه يههو مخييههزه لههه مههن  و ګههم
حيثيههت يههې بېرتههه ورکههړ او لههه هغههې سههره يههې د کههوروالي څخههه پرتههه هههره          
لوبههههه ..... يههههو ځههههاى ويههههده کېههههدل م خههههوراک م څښههههاک م کښېناسههههتل او   

و بيبيانو سره په حهيا  ل.... روا کړل م پخپله رسول اهلل )ص( به دخپ پاڅېدل
کې ويده کېدهم د پرتوګ له پاسه هره لوبه به يې ورسهره کولهه او اعهالن يهې     

  (۳۷۴)وکړ چې ) النعوا کل ش  االالنکاح (
 يعنې : )) هرڅه کوئ مګر کوروال  ((

ي هغه خهو اوس  او په حيا کې چې کوروال  دواړو خواو ته کوم زيان رسو
 . ىد ى طب په ډاهه کړ

د حيا کمه موده لکه چې وموويل  درې شپې او درې ورځهې ده  رسهول اهلل   
)ص(فرمهههههايي : )) اقهههههل الحهههههيا للجاريهههههة البکهههههر والثيهههههب ثالثهههههة ايهههههام  

    (۳۷۵)ولياليها((
غلهې او کونهډې تهه درې شهپې او درې ورځهې      ېيعنې : )) د حيا کمه مهوده پ 

 ده . (( 

                                                 
 \استاد محمود العقادم االسالم  بالمذاهب \المراة ف  السالم(۳۷۳)
 څخه .   THE SPIRIT OF ISLAMدکتور م طف  الشکعه نقل له  

 لحاح سته مګر بخاري م نيل االوطار او مشکوه .(۳۷۴)

 دار القطني .(۳۷۵)
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 وده يې ل  ورځې او ل  شپې ده .او وروست  م
د حههيا پههه مههوده کههې چههې ښههځه هههر څههه سههوروال  م زيړوالهه  م يهها خړوالهه    

 ويني هغه ټول حيا دى .
بالغې انجلهۍ او پهه شهنډې ځهوانې او پهه زړې ښهځې چهې د        نا حيا په وړې

( پنځهه پنځهوس کهالو پهه     ٥٥ږولو څخه نها اميهده وي چهې تقريبهاً )    ېاوالد له ز
 نه راځي . شاه او خوا کې وي

حاياه ښځه به لمون  نهه کهوي م روژه بهه نيسهي د لمانځهه هرځونهه يهې پهرې         
نشههته خههو دروژې قاهها بههه راوړي او روژه نيههول ورتههه روا نههدي د مسههافر پههه   

 ر هم نده چې نيول يې عظمت او خوړل يې رخ ت وهيل شي .څې
کهوي   نه به جومات ته ننوزي نه به د بيت اهلل طواف کوي نه به دقهران تهالوت  

 او نه به م حف پورته يا مسه کوي م مګر له پو  سره .
عادت ونلهري کلهه کهه لهه له  ورځهو څخهه وړانهدې لهه            کومه ښځه چې ټاکل

وينې ځينې پاکه شوله نو تر څو چې غسل ونکړي کوروال  ورسهره روانهدى   
او که په يوولسمه ور  هم غسل ونکړي بيا ورته بې لهه غسهله ههم کهوروال      

 روا دى .
کومه ښځه چې په يوولسمه ور  هم پاکه نه شي نو چې غسل ههم ونکهړي   او 

 . ى کوروال  ورسره روا دىم خو ښه نه د
او کله که وينه له لسو ورځو څخه زياتهه شهوه نهو غسهل دې وکهړي او لمهون        

ل اودس کهوي م ځکهه دا ناروغتيها ده م    ېه به کوي خهو د هرلمانځهه لپهاره پهه ب    



 

 
2۸۷ 

ههم کهول  شهي او کهوروال  ههم ورتههه روا       روژه بهه ههم نيسهي د قهرات تهالوت     
   (۳۷۶).دى

 

 ب : نفاس :
 

تعريههف : نفههاس لههه تههنف  يهها دنفهه  لههه وتلههو څخههه اخېسههتل شههوى م او پههه      
ږولهو( څخهه وروسهته يهې د ښهځې      ېالطالح کې هغه وينه ده چې د والدت )ز

   (۳۷۷).رحم شيندي
( 4٠)د نفاس کمه موده شريعت ټاکلې نه ده او وروست  موده يې څلويښهت  

بيهها ناروغتيهها ده بيهها ورتههه  نههه ډېههره شههوه نههوېرځههې ده م او کههه لههه دو شههپې او
   (۳۷۸).م روژهم کوروال  هر څه روا ديلمون 

 نفاسه ښځه په ټولو احکامو کې د حاياې په څېر ده .
 

                                                 
 درالمختار او حاشيه ابن عابدين .(۳۷۶)

 . الهدايه(۳۷۷)

 الهدايه .(۳۷۸)
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 څو مسئلې 
 

 الف : په ښځه دکوراو خاوند خدمت :
 

 ل نظريات لري لکه :ېل بېپه ښځه د کور او خاوند د خدمت په هکله فقها ب
 ر  ابن تيميه وايي : علما پدې هکله اختالف لري چې ايا د خاوند خدمت په 

 ىاو که نه ؟ځينې وايي چې د خاونهد خهدمت پهه ښهځه نشهته د      ىښځه الزم د
ځکه دنکهاح تهړون لهه ښهځې څخهه دخونهد د اخېسهتلو لپهاره دى نهه دخهدمت           

    (۳۸۰).لپاره
شهته  ور پاکوال  او خواړه تيهارول پهرې   ک  ځينې وايي : اسان کارونه لکه د 

 دې .
پههه عههرف کههې پېژنههدل شههوي     ىتههه د رسههم او رواج   ځينههې وايههي : اعتبههار   

 کارونه پرې شته دى .
ښهځه الزم   رد اوالد تربيهه په   او   شيخ نالر الدين البهاني وايهي : د کهور کهار    

   (۳۷۹).دي
. څخهه انکهار     په فتاوي بزازيهه کهې وايهي : کهه ښهځې د ډوډئ پخولهو يها ...       

وکړ د څه علهت لهه الملهه وي او کهه لهه لهوړې کهورن  څخهه وي نهو خاونهد دې           
 (۳۸1).ورته څوک پيدا کړي چې خدمت ورته وکړي

                                                 
 فتاوي ابن تيميه .(۳۸۰)

 اداب الزفاف اسنة امطهرة .(۳۷۹)

 فتاوي بزازيه .(۳۸1)



 

 
2۸۹ 

 
  په بريقه کې وايهي : د کهور خهدمت پهه ښهځه واجهب دى کهه څهه ههم د لهوړې           

ې نکهړل  يه کورن  وي لکه پخول جارو کول م دلوښو او جامو وينځل او کهه و 
 شوه . نو هنهګاره

سههتمن او ېلهه دې مختلفههو وينهها هههانو څخههه ښههکاري چههې کههه چېرتههه خاونههد ن 
فقير و او د کور د کار لپاره يې خدمتګاره نيوالى نشوه نو په دې وخت کهې  

 ىښځه الزم دى ځکه چې کور خو د خاونهد او ښهځې ههډ کهور د     ردکور کار پ
سههه يههې نارينههه يههې هههم د همههدې کههور لپههاره هټههي او کههه خاونههد شههتمن و او و 

او خدمتګاره به ورته نيسي او په کهار   ىرسېدله نو د کور کار پرې الزم نه د
يههې مجبههورول  نشههي م د زيههات معلومههات لپههاره دې  زادالعمههاد د ابههن قههيم   

 جوزي  وکتل شي .

 ب : وينځه :
کافرې ښځې ته ويل کېږي چې په جګړه کې بندي راوستله شهي   ېوينځه هغ

 رالحرب کې موجود وي .ړونه په داېاو د هغوى کافر م
له دغو ښځو سره نکاح هم کېدالى شهي او هغهه کسهان يهې ههم اسهتعمالول        

ړه سهره ماتهه ده   ېه م يالس النهدې وي او نکهاح يهې لهه پخهوان     تهر شي چې د چا 
البته که ښهځه او خاونهد دواړه بنهديان راوسهتل شهي نهو امهام ابوحنيفهه )رح(         

 ر ښځه او خاوند دي .ېڅوايي : نکاح يې پاتې ده او دواړه د پخوا په 
امام مالک او امام شافعي )رح( وايي : نکاح يې ختمهه ده او دواړه لهه يوبهل    
ځينې بېل دي له اسالم څخه دمخه دا لړئ ډېره تهوده وه د وينځهواو مرئيهانو    

دهغههوى څههه  ېبههې هنههاه وهههل کېههدل مشههمېر نههه وو لههه هغههوى سههره ظلههم کېههده  
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ې هکلههه د ابوجهههل او لههوى  دلې پههدېههحيثيههت نههه وو وينځههې پههه زنهها مجبور  
چهها پټههې نههدي اسههالم د مرئيتههوب او  ېکارنههامې لههه ه  منههافق عبههداهلل بههن ابهه

ه يهې دبهې   ت يوينځې توب لړئ ختمول غواړي د غالمانو او وينځو ازادونک
ده م هغوى سره يې په ښه اخالقو باندې امر وکهړ  ساري اجرونو وعده ورکړې

او اعههالن يههې وکههړ چههې پههه پههه دوى لههه ظلههم کولههو څخههه  يههې خلههک منههع کههړل 
لوټمههارئ م بههد اخالقههۍ او زنهها يههې مههه مجبههوروئ اسههالم د دوى پههه ازادولههو 

بيهه   ېسخت حريا دى م اسهالم پهه مختلفهو الرو د دوى ازادولهو تهه رښهتون      
ورکړله او مختلفې وسيلې يې په کار واچولې مهثالً : پهه کفهارو ) دهنهاهونو     

 ازادول دي .  په رژولو( کې لومړى مري
ازاد کړ نو رسول اهلل )ص( به ډېر خوښهاوه د هغهه قهدر بهه يهې        به چې مريچا 

م چهې  ل کاوه درسول اهلل )ص( په وخت کې به داسې لحابه ډېرکم ليدل کېد
هغههه بههه يههو يهها دوه وينځههې يهها مرئيههان نههه و ازاد کههړي پههدې هکلههه د حاههرت   

ر ېه ابوبکر لهديق )ر ( او حاهرت عثمهان )ر ( د ژونهد تهاريخ د لمهر پهه څ       
 روښانه دى .

ېګړه او ښهه ههذاره وکهړئ ازادې يهې کهړئ پهه       ښه   اسالم وايي : وينځهو سهره   
نکههاح يههې واخلهه  او هغههوى تههه تعلههيم م پوهههه ورزده کههړئ رسههول اهلل )ص(       

 فرمايي :
)) ايمهها رجههل کانههت عنههده وليههدة فعلمههها فاحسههن تعليمههها و ادبههها فاحسههن   

  (۳۸2)تاديبها ثم اعتقها فله اجران ((

                                                 
 بخاري .(۳۸2)
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کهړي ښهه ادب پوههه    رهر سړى چې وينځه ولري او هغهې تهه تعلهيم و     يعنې : 
او تهههذيب ورزده کههړي بيهها يههې ازاده کههړي او واده يههې کههړي نههو هغههه لههره دوه  

 اجره دي (( 
يل چهې سهيد مهودودي ورتهه نغوتهه        د وينځو په هکله ځينهې ضهروري مسها   

     (۳۸۳).ده او يادول يې دلته حتمي دي  دا ديکړې
ه جګړه کې ونيول شي له هغهو سهره دههر عسهکر لپهاره      : کومې ښځې چې پ 1

داسههې ښههځې دې اسههالمي حکومههت تههه وسههپارل شههي او   ىکههوروال  روا نههد
جههابوي هغسههې دې وکههړي م مههثالً کههه خوشههې ېدحکومههت سياسههت چههې څههه ا

کههوي ) ازاده وي ( يههې او کههه فديههه ) بههدل( ورڅخههه اخلههي کههه د مسههلمانانو لههه  
 شي .ېد عسکرو په من  کې يې و بنديانو سره يې تبادله کوي او که

چهې د حکومهت    ىه يوازې له هغې ښځې سره کوروال  روا دت: يو عسکر  2
 وي . ېله خوا په قانوني توهه د هغه په ملکيت کې داخله شو

عهادت تېهر     ترڅهو يهې چهې مياشهتن     ى: تر هغهې ورسهره کهوروال   روا نهد     ٣
 . ږويېشوى نه وي او که حامله وي نو تر هغې چې حمل وز

: که هغه د کفر په هرډول کښې وي که اهل کتابه وي او که مشرکه وينځهه   4
 دالى شي .ېک
ده لهه هماغهه ورڅخهه هټهه اخېسهتالى      ې: وينځه چې دههر چاپهه برخهه ورسه     ٥

 شي او اوالد يې هم د هماغه سړي د سکه اوالد حيثيت لري .
لهه مهرګ    : کله يې چې اوالد پيدا شي بيا يې خرڅوالى نه شهي او د مالهک   ٦

 ږي .ېڅخه وروسته ازاد

                                                 
 تفهيم القران .(۳۸۳)
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: کومه وينځه چې بادار يې بل چاته په نکاح ورکړي د هغې له نکاح څخهه   ٧
 وروسته هرخدمت پرې کوالى شي يواځې کوروال  ورسره نشي کوالى .

: حکومههت تههه دا روا نههدي چههې يوځههل يههې چاتههه وينځههه ورکړلههه بيهها يههې         ٨
 ورڅخه واخلي لکه خپله منکوحه ښځه .

قوماندان په موقتي توهه چاته دا اجازه نشي ورکوالى چهې   يعسکر: يو  9
په بنديانو خپله شهواني او جنسي تنده ماته کړي او يها يهې پهه مهوقتي ډول     

 شي .ېهغوى وو رپ
حههد نشههته ده مګههر مطلههب دا نههدى چههې    : د وينځههو د سههاتلو کههوم ټههاکل  1٠

 کړي . جوړ ېشمېره وينځ  واخلي او دعياشۍ مرکز د ېب ېشتمن خلک د
 

 د ښځو نبوت :
ډلې دي يوه ډلهه د ښهځو نبهوت بالکهل نهه       ېد ښځو د نبوت په هکله علما در

 ېرېه ت ېمني بله ډله چهپ پهاتې دي او بلهه ډلهه وايهي چهې پهه ښهځو کهې نبيهان          
دي خو جمههور علمهاء د ښهځو لهه نبهوت سهره مخهالف دي څهوک چهې د           ېشو

ي   ومها ارسهلنا   ښځو له نبهوت څخهه انکهار کهوي بنيهادي دليهل دا ايهت نيسه        
  (۳۸۴)قبلک االرجاالنوح  اليهم ن

هغهوى   مهو  ږلي مګر نارينهه چهې   ېمخکې له تا څخه نه دي ل مو يعنې : )) او 
 ته وح  کوله . ((  
ې ايت که د رسالت لپاره نارينه يهاد شهوى دى يعنهې پهد     پدې دوى وايي چې

و کهې  و ږلهي رسهوالن مګهر پهه نارينهه     ېايت کې اهلل )ج( فرمايي چې مانهه دي ل 

                                                 
 . ٧االنبيا :(۳۸۴)
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خو دښځو دنبوت پلويان وايي چې پدې کې هې  شهک نشهته چهې پهه ښهځو      
بلکهې پهه نبهوت     مدلته خبهره پهه رسهالت کهې نهه      مر شويېکې رسوالن نه دي ت

ژني او بيا حکهم  ېته په کار دى چې لومړى نبوت وپ يکې ده نو د حق پلټونک
 وکړي . 

 ولهو تهه يههې  خبرد نبهوت لفهو لهه نبهاء څخهه اخېسههتل شهوى دى چهې اعهالم او         
     (۳۸۵)وايي.

نو چا ته چې اهلل )ج( پهه يهوه څهه خبهر ورکهړي چهې دا بهه کېهږي مخکهې لهه دې           
وکهړي نهوا بهن حهزم وايهي دا       ېچې هغه وشي او يا ديو څه په کولو ورتهه وحه  

 بيشکه نبي دى دا چې اهلل )ج( فرمايي :   ولي  الذکر کاالنث  ن
الغنوشهي وايهي : معنه  دا چهې      ر ندي (( راشدېيعنې : )) نارينه د ښځې په څ

دا دواړه ډلې ديوبل د دندو د سرته لالحيت نلري ځکهه چهې دا دواړه هريهو    
مختلف  دندې لري د راشد الغنوشي د وينا په اسهاس امهام قرطبهي )رح( ههم     

 ېشهو  ېرېه چهې پهه ښهځو کهې نبيهانې ت      ىد دې خبرې په ثبهوت تاکيهد کهړى د   
 دي .

ته اړه لري خلک بهه الههي شهريعت    ځينې وايي چې رسالت دعوت او رسولو 
روي او دا کهار د ښهځې لهه تهوان څخهه      ېه ته رابولي ستونزې او تکليفونهه بهه ت  

د رسهالت   وتل  دى نو لکه  چې مخکې مو وويهل ټهول پهدې اتفهاق لهري چهې      
 ده د رسالت او نبوت ترمن  توپير شته دى .مرتبه ښځو ته ورکړل شوې ن

                                                 
 لسان العرب ابن منظور افريق  .(۳۸۵)
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تبليه  مکلهف وي خپهل رسهالت      رسول هغه چاته ويل کېږي چې په دعوت او
بههه خلکههو تههه رسههوي خلههک بههه الهههي شههريعت تههه رابههولي او دا کههار پههه نبههي      

   (۳۸۶)نشته .
دلو ېه نبي هغه چا ته ويل کېږي چې د اهلل )ج( لخوا ورته ديو کار پهه عملهي ک  

 ېوي م او قهران ههواه دى چهې داسهې وحه      ېشهو  ېاو يا ديو کار په کولهو وحه  
م د ښهځو د نبهوت پهه هکلهه پخپهل کتهاب کهې        ابن حز يد ېډېرو ښځو ته شو

امهام ابهي    مو النحهل  اءل فه  الملهل والههو    يو لوى ف ل ليکل  دى .....الف
 . 1٧ص :  ٣محمد عل  ابن احمد بن سعيد بن حزم ج : 

او پهه   ېږلېپه قران کې ثابته ده چې اهلل )ج( د اسحاق )ع( مورته پرښتې ورول
 ى ورکړ .حقه او سيي وحې يې ورته په اسحاق زير

شهرناها باسهحاق ومهن وراء اسهحاق يعقهوب      بحکت فاه مة فئ)) و امراء ته قا
وانا عجوز وهدا بعل  شهيخاً ان ههذا لشه  عجيهب قهالوا       لداٌقالت يا ويلنا ا

اتعجبههين مههن امههرا اهلل رحمههت اهلل وبرکاتههه علههيکم اهههل البيههت انههه حميههد        
 (۳۸۷)مجيد .((

تهه د   ېرى ورکهړ د ېه م ز مهو  دل بيها  وخنه  ېيعنهې : )) د ده ښهځه والړه وه بيها د   
دلو باندې او له اسحاق څخه وروسته پهه يعقهوب بانهدې    ېه پيدا کپاسحاق 

 زږوم حال دا دى چې زه بهوډۍ يهم او  ېوويل افسوس دى ايا زه به بچ  وز ېد
دا يوه عجيبهه خبهره ده هغهوى وويهل ايها تعجهب کهوې لهه           ما خاوند بوډا دى

مت او برکتونهه دي پهه تاسهو اى دکهور خلکهو      حکم د اهلل )ج( څخه م د اهلل رح
 يقيناً اهلل )ج( دى ستايل شوى لويي واال .(( 

                                                 
 شرح العقيده الطحاويه  قاضي لدر الدين ابن العز الحنفي .(۳۸۶)

 . ٧٣ ٧٠هود : (۳۸۷)
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 ېتعجبين من امراهلل (( وينا هې  امکان نلري چې دا خبهر اً    ابن حزم وايي د
 وي . يبه د مالئکو پواسطه له نبي څخه پرته بل چاته شو

ږه ېه ل خطهاب سهره ول  ته لهه خپه   ېاهلل )ج( جبريل د عيس  )ع( مور بي بي مريم
  (۳۸۸)او ورته يې ويل .   انما انا رسول ربک م الهب لک غالما ذکيا .ن.

يعنې : يقينًا زه خورا لېهږل شهوى يهم لهه جانبهه د رب سهتا چهې تاتهه يهو هلهک           
 پاک درکړم . ((  

سره سيي نبوت دى چهې اهلل )ج( ورپهه برخهه کهړ او زکريها       ېنو دا په سيي وح
روزي  وليدله نهو دهمهدى فهوق العهاده او      ېلېږل شو)ع( يې چې په خوا کړى 

ک اوالد غوښههتنه ېههغيههر معمههولي حالههت پههه ليههدلو يههې لههه اهلل )ج( څخههه د ن    
 وکړله .

يهې   ېوشهوه او پهه د   ېه سيند تهه د زوى پهه غورځولهو وحه    تد موس  )ع( مور
 ږو .ېبېرته تاته راستنوو او بيا يې په رسالت ل مو خبره کړله چې دا 

  (۳۸۹)ال  ام موس  ان ارضعيه ن.  اذ اوحينا 
ږلههه مههور د موسهه  تههه چههې ده تههه تهه  ېوحههې ول مههو يعنههې : )) هغههه وخههت چههې 

 ورکوه .((  
 . ٣٨  اذ اوحينا ال  امک ما يوح  ن.....طه :

ږلهه مهور سهتا تهه کهوم چهې وړانهدې ويله          ېوحه  ول  مو يعنې : )) او کله چې 
 شي (( نو د دې په نبوت کې هې  شک نشته دى .

                                                 
 . 19مريم : (۳۸۸)

 . ٧الق ا :(۳۸۹)
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 )ج( په لورت مريم کې انبيا ء ياد کړي چې د هغوى په ليکه کهې يهې بهي    اهلل
ده او بيا فرمايي :   اولئک الهذين انعهم اهلل علهيهم مهن      ېبي مريم هم راوست

  (۳۹۰)النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ن
والد ايعنههې : )) دا هغههه خلههک دي چههې اهلل )ج( پههرى انعههام کههړى د ادم )ع( لههه    

 د نوح )ع( سره سواره کړي . (( مو او له هغه څخه چې څخه 
او د اهلل )ج( دا وينهها چههې ) مههور يههې رښههتونې وه ( دا د هغهه  د نبههوت مههانع نههه  
هرځي ځکه چې اهلل د يوسف )ع( په هکله ههم همداسهې ويلهي دي م   يوسهف     

 (۳۹1)ايهاال ديق ن
 ((  يعنې : )) يوسفه اى رښتونيه (( او دا سره له دې هم نبي و 

ک يقهين  ر  داهلل)ج( لخوا څخه په نبهوت کله  ابن حزم وايي که د موس  )ع( مو
دلو بهه  ېه رېنه درلودالى نو يواځې په خوب ليدلو يا په زړه کې د څه شي پهه ت 

يې خپهل زوى سهيند تهه نهه غوځهاوه او کهه بهل څهوک داسهې کهار وکهړي نهو د             
ر وه ېه ه څپه  ېوحه  هغهې   دداسې چا ماغزه بايد په روغتون کې تداوي شي دا

چههې اهلل )ج( ابههراهيم )ع( تههه دهغههه د زوى ذبههيح اهلل )اسههماعيل )ع( پههه هکلههه     
راهيم )ع( پخپهههل نبهههوت او رسهههالت اعتبهههار نهههه  بهههخهههوب ښهههودل  و نهههو کهههه ا 

پههه خههوب ليههدلو بههه دخپههل زوى قربههان  تههه نههه و چمتههو  ېدرلههودالى نههو يههواځ
پهه خهوب   کهار وکهړي چهې    داسهې   بل څهوك  څخه پرته  وشواى او که له انبياو

ليدلو خپل اوالد درياب ته وغورځوي يها يهې حهالل کهړي نهو دا بهه لهوى ظلهم         
 ونتوب وي .ېغټه هناه او ل

                                                 
 . ٥٨مريم : (۳۹۰)

 . 4٦يوسف : (۳۹1)
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هغه طبعهي الههام ههم نهدى چهې اهلل )ج( مچيهو او نهورو مرغهانو تهه           ېدغه وح
کړى دى چې په خپل طبيعت ځان ته کورونه او جالې جوړوي م هګه  اچهوي   

وني څخهه پرتهه بهل څهوک     ېه ن و چهې لهه ل  ماوبچيو ته روزي پيدا کوي او نه ه
يههې رښههتيا نههه هيههي او نههه د کههوم نجههومي يهها کههاهن څخههه اخېسههتل شههوى           

نهه نبهوت و رسهول    ېوه چې هدف او غر  تر ېدا هغه وح ېبلک ممعلومات و
اهلل )ج( فرمايي :   کمل من الرجال کثير ولهم يکمهل مهن النسهاء االمهريم بنهت       

   (۳۹2)ن.و اسية بنت مزاحم امراة فرعون عمران 
او له ښهځو څخهه کمهال تهه      يدلېته له نارينه و څخه زيات رس كمال يعنې : )) 

فرعههون   دل  مګههر مههريم د عمههران لههور او اسههيه د مههزاحم لههور      ېرسهه ينههه د
څخهه پرتهه بهل چها کهې نشهته        ووکمال خو په نارينه و کې له انبيها   (( مېرمن ن
دي او تخ هيا د  له شکه نور ټول انسانان نهاقا او نيمګهړي    ېبځکه چې 

لههه نههورو هغههه ښههځو څخههه چههې نبههوت ورکههړى شههوى دى د     ېاو اسههيې مريمهه
ره کمهه انهدازه ههم    ېفايلت په خاطر دى ځکه چې که يو دبل له درجې څخه ډ

نو دا د هغه په پرتله له هغهه ځينهې ټيهټ دى او کامهل نهه دى اهلل       يوروسته و
 (۳۹۳))ج( فرمايي :   تلک الرسل فالنا بعاهم عل  بعا ن.

 دا پيغمبران ځينې په ځينو نورو غوره هرځولي دي . ((   مو يعنې : 
کامههل هغههه څههوک دى چههې لههه نههوع او جههن  څخههه هېڅههوک هههم ورپسههې ونههه   

 ږي .ېرس
    (۳۹۴).راشد الغنوشي وايي چې : د ښځو نبوت يوه يقني خبره ده

                                                 
 بخاري م مسلم م ترمذي ابن ماجه او مسند احمد .(۳۹2)

 . 1٥٨البقره : (۳۹۳)

 . 1٣٧٠ 11 14د م باح اوونيزه . (۳۹۴)



 

 
2۹۸ 

 
 

 واهلل اعلم
 

 پاى
 



 

 
2۹۹ 

 درنو لوستونکو ؛ 
   دا حقيقهت بهه مهو اوس منله  وي     دا کتاب چې تاسهو ولوسهت   انشهاء اهلل   

 مبنسهټ والړ رچې په اسالم کې د ښځو د حقوقو په هکله بالکهل د حقيقهت پ  
له افراط او تفهري  څهه پهاک دى دا چهې څهه مهو ولوسهتل دا زمها خپلهه پوههه           

ر دي چهههې د ابلکهههې د مختلفهههو علمهههاء و نظريهههات او افکههه ماوقابليهههت نهههه و
 قل شوي دي .مسئلې  دښې روښانتيا په غر  دلته ران

هيله لرم چې له تع ب څخه په پاک ذهنيهت او فکهر بهه قاهاوت وکهړئ چهې       
پهه اسهالم کهې ورکهړل شهوي دي او کهه پهه نهورو مهذهبونو او            حقوقښځوته  

 او د پرديو پروپاهند څه حقيقت لري او که نه ؟ ؟وضعي قوانينو کې
 مو ورور   او ئهيله ده چې د خپلې ټولنې په الالح کې به کوښ  وکړ

   له دعاهانو هېر نکړئ .  
 

 په درنښت
 



 

 
۳۰۰ 

 ماخذ او مراجع 
 ع .ېمعارف القران : د پاکستان لوى مفتي مولنا محمد شف 
 جامع البيان عن تاويل القران : محمد ابن جرير طبري )رح( . 
الکشهههاف عهههن حقهههايق التنزيهههل وعيهههون االقاويهههل : ابهههي القاسهههم       

 محمدبن عمر زمحشري . 
 شهاب الدين سيد محمد الوسي بغدادي .روح المعاني : عالمه  
 لفوه التفاسير : محمد علي لابوني . 
الجههامع االحکههام القههران : ابههي عبههداهلل محمههد بههن احمههد االن ههار        

 القرطبي .
تفسير القران العظيم ) ابن کثير( حهافو عمهاد احمهد بهن ابهي الفهداء        

 اسماعيل بن کثير . 
 علي لابوني . روائع البيان ف  تفسير ايات االحکام: محمد 
 تفسير سورة النور: شيخ محمد اباليري . 
لههحيح بخههاري : ابههي عبههداهلل محمههد ابههن اسههماعيل ابههن ابههراهيم        

   البخاري .
 لحيح مسلم : ابوالحسن مسلم بن الحجاج نشاپوري . 
 سنن ابن ماجه : ابوداود سليمان ابن االشعث سجستاني . 
 .جامع ترمذي : ابي عيس  محمدابن عيس   
 ن  ابن ماجه : ابي عبداهلل محمد ابن يزيد القزويني . سن  
سهههنن نسهههائي : ابهههو عبهههدالرحمن محمهههد ابهههن شهههعيب بهههن علهههي بهههن   

 بحرالنسائي .



 

 
۳۰1 

 سنن دار قطني : عبداهلل ابن محمد دار قطني . 
 المستدرک : حافو ابي عبداهلل محمد عبداهلل حاکم النشاپوري .  
 ن حنبل .بالمسند: امام احمد  
 مالک .موطا: امام  
 فتح الباري : احمد ابن علي محمد ابن حجر العسقالني . 
 شرح مسلم : ذکريا مح  الدين بن شرف النووي . 
 ريا  ال الحين : ابي ذکريا محي الدين شرف النووي . 
 معالم السنن : امام ابي سليمان الخطابي . 
 ن ب الرايه : عالمه جمال الدين ابي محمد الزيلعي .  
 ابي بکر احمد ابن حسين ابن علي البيهقي .السنن الکبري :   
 سنن الدارمي : ابي محمد عبداهلل ابن بهرام الدارمي . 
االلابه فه  تميهز ال هحابه : احمهد ابهن علهي ابهن محمهد ابهن حجهر             

 العسقالني .
 نيل االوطار : محمد ابن علي ابن محمد الشوکاني . 
 طي .جامع ال غير : امام عبدالرحمن ابن کمال الدين السيو 
 مشکوة الم ابيح .  
 معجم الکبير : ابن القاسم سليمان ابن احمد الطبراني .  
امههام ابههي محمههد علههي ابههن  الف ههل فهه  الملههل والء هههواء و النحههل :  

 احمد ابن سعيد ابن حزم .
 شرح العقيده الطحاويه : قاضي لدرالدين ابي العزالحنفي . 
 بحرالرزائق : زين الدين نجيم م ري .  
 ل نايع ف  ترتيب الشرايع : عالوالدين ابوبکر کاساني .بدائع ا  



 

 
۳۰2 

 فتح القدير : امام کمال الدين محمد ابن عبدالواحد ابن الهمام . 
 المبسوط : ابي بکر محمد ابن احمد شم  االئمه السرخسي . 
 مجمع االنهر شرح ملتقي االبحر : عبداهلل محمد ابن سليمان . 
مههد امههين المعههروف بههابن  ردالمختههار علههي الههدرالمختار :سههيد مح  

 عابدين .
االختيهههار لتعليهههل المختهههار المسهههمي باالختيهههار لشهههرح المختهههار :  

 عبداهلل ابن محمود ابن مودود النسفي . 
فتاوي هنديه ) عالمګيريه( مولنا شېخ نظام او د هند د علمهاء و ههډ    

 تاليف .
 حاشيه ابن عابدين : سيد محمد امين المعروف بابن عابدين . 
ه : شههيخ االسههالم برهههان الههدين ابههو الحسههن ابههن ابههي بکههر       الهدايهه  

 المرغينائي فرغاني .
 البريقه شرح الطريقه : ابي سعيد خادمي قونوي .  
 مخت ر القدوري : مولنا عبدالحميد . 
 االشباه والنظائر : شيخ زين العابدين ابن ابراهيم ابي نجيم .  
 تحقه المحتاج : شهاب الدين ابن حجر الهيتمي . 
ايههه المحتههاج الهه  شههرح المنهههاج : شههم  الههدين محمههد ابههن ابههي   نه 

 العباس الرملي .
 المهذب : ابو اسحاق ابراهيم ابن علي يوسف . 
 : امام ابي حامد الغزالي . الوجيز 
المجمهههوع شهههرح المههههذب : ابهههي ذکريههها محهههي الهههدين ابهههن شهههرف      

 النووي .



 

 
۳۰۳ 

مغنهههي المحتهههاج الههه  معرفهههه الفهههاظ المنههههاج : محمهههد شهههربيني        
 خطيب .ال
 حاشيه الباجوري : شيخ ابراهيم الباجوري . 
 الميزان : امام شعراني . 
بدايه المجتهد و نهايه المقت د : محمد ابهن احمهد ابهن محمهدابن      

 رشد .
شههههرح الکبيههههر علهههه  مههههتن المقنههههع : شههههم  الههههدين اوبههههوالفرج         

 عبدالرحمن .
 المغني : ابن محمد عبداهلل ابن احمد ابن قامه . 
 شيخ مرعي بن الکرمي الحنبلي . غايه المنتهي :  
زاد المعههاد فهه  هههدي خيههر العبههاد: محمههد ابههن ابههي بکههر ابههن القههيم      

 الجوزي .
 فتاوي ابن تيميه : امام ابن تيميه . 
 احيا علوم الدين : امام حامد الغزالي . 
 کتاب الفقه عل  المذاهب االربعه : عبدالرحمن جزيري . 
 لزحيلي .الفقه االسالمي وادلته : دکتور وهبه ا 
 فقه السنه : سيدالسابق .  
حجته اهلل البالقة : احمد ابن عبهدالرحمن الهدهلوي معهروف پهه شهاه       

 ولي اهلل دهلوي .
 اللباس والزينه ف  الشرية االسالميه : محمد عبدالعزيز عمرو . 
 االنکحه الفاسده : عبدالرحمن بن عبدالرحمن شميلة االمدل .  
 دکتور احمد الح ري . النکاح والقاايا المتعلقه به : 



 

 
۳۰4 

االحههوال الشخ ههيه فهه  الشههريعة االسههالميه : محمههد محههي الههدين    
 عبدالحميد.

 فقه الزکوة : دکتور يوسف قرضاوي .  
المحلي : امام ابي محمد علي ابن احمد ابن سعيد ابن حزم ظهاهري   

 االندلسي .
 الموافقات في الول الشريعة : ابو اسحاق الشاطبي . 
 لول : امام ابي حامد الغزالي .المست ف  من علم اال 
 الول الفقه : عبدالوهاب خالف .  
 الطبقات الکبري : االبن سعد . 
 االستيعاب في معرفه االلحاب البن عبدالبر. 
 سيرة النبي : ابي محمد عبدالملک ابن هشام .  
 الکامل في التاريخ : المبارک ابن احمد ابن اثير الجزري .  
 مدابن جرير الطبري .تاريخ االمم والملوک : مح  
االحکههام السههطانيه : امههام ابههي الحسههن علههي ابههن محمههد ابههن حبيههب   

 ب ري الماوردي .
 السياسه في الفکر االسالمي : دکتور احمد الشلبي . 
 الوسي  في النظم االسالميه : دکتور قطب محمد قطب الطبيله .  
 .مبادي نظام الحکم في االسالم : دکتور عبدالحميد متولي   
 اين نبدا: استاد عبدالمتعال سعيدي .من  
 الخليفه توليته وعزله : دکتور لالح الدين دبوس . 
 شيخ عبدالمتولي عبدالباس  . مذکره في التاريخ التشريع :  
 مبدا المساوات في اسالم : دکتور فواد عبدالمنعم . 



 

 
۳۰5 

 الخالقه والملک : سيد ابو االعلي مودودي . 
 مد الفاضل .نظام الحکم في الشريعه : شيخ اح 
 نظام الحکم في الشريعه : شيخ احمد الفاضل .  
 مالمح الشوري : عدنان النجوي .  
الشهوري واثرههها فههي الديمقراطيههه : دکتههور عبدالحميههد اسههماعيل    

 االن ار .
طرق الحکميه في السياسه الشرعيه : محمد ابن ابي بکر ابن القيم  

 الجوزي .
 اسالمي سياست : مولنا هوهر الرحمن . 
 عمر ابن خطاب : دکتور سليمان الطحاوي . 
 فرد او دولت : دکتور عبدالکريم زيدان .  
 فرد او دولت : دکتور عبدالکريم زيدان .  
 تلبي  ابلي  : محمد ابن ابي بکر ابن القيم الجوزي . 

  
 االغاني : امام ابوالفرج االلفهاني . 

لقهات کها   . اداب مباشرت يعنې  ميان بيوى کې د رميان جنسي تع 1٠٠
 لحيح طريقه داکتر افتاب احمد شاه .

 . تحفة العروس : محمود مهدي استانبولي . 1٠1
 . رفاه المسلمين : حارت مولنا شاه اسحاق دهلوي . 1٠2
 . پرده : سيد ابواالعل  مودودي . 1٠٣
 . المقدمه : عبدالرحمن ابن محمد ابن خلدون . 1٠4
 تاد ظافر القاسمي .. الحياة االجتماعيه عندالعرب : اس 1٠٥



 

 
۳۰6 

. اداب الزفهههاف فههه  السهههنة المطههههره : شهههيخ محمهههد نالهههرالدين    1٠٦
 االلباني .

 . االسالم بال مذاهب : دکتور م طف  الشکعه . 1٠٧
 . االنسان ذلک المجهول : دکتور کيس  کاريل. 1٠٨
.مبهههههادي علهههههم التشهههههريع و وظهههههايف االعاههههها: دکتهههههور شهههههفيق  1٠9

 عبدالملک .
 والسنه : محمد عزه دروزه . القران. المراۀ في  11٠
 . حقوق المراۀ في االسالم : عبدالقادر شبيه الحمد . 111
 : استاد محمود العقاد . . المراۀ في القران 112
 . وظيفه المراۀ المسلمه : علي القاضي . 11٣
 . المراة بين البيت والعمل : دکتور حسين مون  . 114
 ه : شيخ محمد متولي الشعراوي ..المراة في الشريعه االسالمي 11٥
 . المراة في منظور االسالم : دکتور حسين مون  . 11٦
 . نظام حقوق زن در اسالم : مرتا  مطهري . 11٧
 . زن وشوهر :محمدعلي لفري . 11٨
 .المراة المسلمه : عبداهلل جاراهلل . 119
 . فتاوي المراة المسلمه شيخ عبداهلل ابن حميد سلفي . 12٠
 ياة المراة المسلمه : دکتور يوسف القرضاوي ..ح 121
 . النقاب المراة : دکتور يوسف القرضاوي . 122
 . فتاوي المره المعالرة : دکتور يوسف قرضاوي . 12٣
 . فتاوي المرء ة المسلمه : ابو محمد اشرف عبدالمق ود . 124
 . حياة المراة المسلمه : شيخ عبداهلل جاراهلل . 12٥



 

 
۳۰۷ 

ې کتههابونو کههې لههه مختلفههو پښههتو م فارسههي م اردو او    همههدا ډول پههه د 
عربي خپرونو ) ورځپااو( او ونيزو او مياشتنو خپرونهو ( څخهه اسهتفاده    

 شوې ده .


