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 د ارشاد، حج او اوقافو وزارت محرتم وزیر

 مولوي عبد الحکیم )منیب( تقریظ

 

َ ةدح م  احلمد هلل الذي قال: )يُؤِتي احلحيكح      ةة   ة  م  ة  م ن ي ش اُء و م ن يُةؤحت  احلحيكح
َاح ا  لح  ةةا ي   لُةة َّ ُأوح ُُ ل ً ا و م ةةا ي ةةذَّثَّ رييةة ًح ا ث  ةة والصااالو والسااالم ملاای 1ُأوِتي  خ 

 سوله محمد وملی آله وصحبه أجمعین. وبعد:ر 

د ارشاد، حج اواوقافو وزارت له سته امکاناتو رسه سام چاې پاه 

او مسااؤولیت لااري چااې د اسااالمي  هدواک کااې یااې لااري دا دناا

الرښوونو په برخه کې ګرانو هیوادوالاو تاه هار اړخیازه معلوماات د 

غږیزو او انځوریزو چینلونو، ورکشاپونو، سمپوزیمونو، سامینارونو او 

پااه ځااانګړي توګااه د کتااابونو، رسااالو، مجلااو ) د وزارت پیااام حاا  

تااه د  یو مجلااې( او همدارنګااه د منااابرو لااه الرې بیااان کااړي او د

، دودوناو او ومبااداتو، کړنا واسالم مقدس دین په رڼاا کاې د خپلا
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رواجونو تررسه کولو او د هغاو نااوړه دودوناو او رواجوناو ناه د ځاان 

ساتني چې د اسالم مبین دین رسه په ټکار کاې وحصاحیح مانهج 

او هغاه الره د مماک کاړی ې چاې زماوږ د ټاولنې  وړاندې کړي

د پااای ټکاای کیااږي او د ټااولنې د  ټولااو ناااخوالو او بدمرغیوتااه

 پرمختګ او هوساینې المل وګرځي.

الحمد للاه د ارشااد، حاج او اوقاافو وزارت د یااد مساؤولیت د  

اداکولو په اړوند په دي وروستیو کې د تیر په څیار کاوټک ګاموناه 

پورته کړي او خپلو هېوادوالاو تاه یاې د پاام وړ خدمتوناه وړانادې 

اسالمي موضوع ګاانو یاې ځاانګړي  ونکړل، تردې چې په ټولو اړی

کتابونه، رسالې او ملمي آثار ولیکل، ترڅو  وکوالی شو خپل ژوناد 

 د اسالم مقدس دین په رڼا کې تررسه کړو.

لکه: د نجونو پلورل، ښاځې د ماال پاه  د ناوړه دودونو موضوع  

څیر په میراث کې وړل، ښځینه ؤ ته د مهر ح  نه ورکول، هلکاانو 

خپاال ژونااد د واده  د ملګااري د انتخاااب حاا  نااه  او نجونااو تااه د

ورکول، ښځې د میراث ح  څخه محرومول او داساې ناور چاې د 

موږ ټولنه وررسه الس او ګریوان ده او هغه ناروا کړنې چاې  د روا  

په څیر په دې جامعه کاې مروجاې دي او د رشیعات او قاانون لاه 

چې لیکل  يپلوه ممنوع او ناروا امامل دي، د دې اړتیا احساسیږ
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پرې وې او زموږ ګران ولس ته د هغو خرابوالی  او بدي څرګناده 

ې تر څو پاه راتلاونکي کاې  ورناه پاه کلکاه ځاان سااتنه او ډډه 

وګړي او رسغړونکو باندې یې رشیعت پلی او په پایلاه کاې د ټولاو 

انسان   رم او ښاغکاو ښځینه ؤ حقوق خوندي او د مک وګړو نارینه

درنااوی وې او هچااا پاه حقوقاو تېاری او  یڅرنګه چاې پکاار د

 تجاوز ونيش. 

د لیکنو او ملمي آثارو د تصنیف له الرې د اسالمي او دیناي    

خپرونو په هکله د تدقچ  او اسالمي ملومو د مطالعااتو رحاسات  د 

محرتم رئچس او د دې کتاب د لیکوال شیخ فریاد اللاه ازهاري ناه 

او د اللاه جال جاللاه   ستړي کیدونکې هڅاې د ساتاینې وړباوم

او پاه دې هکلاه ورتاه د  څخه ورته سرت اجر او ښه بدلونوناه غاواړم

 الزیاتو بریاوو غوښتونکی یم. 

 

 علی هللا بعزيز لكما ذو
 د ارشاد، حج او اوقافو وزارت محرتم وزیر

 الحا  مولوي مبد الحکیم )منیب(

 ۱۳۹۸پرسلی کال 
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 هد څیړنې او اسالمي علومو د ریاست رسیز 

الحمد لله رب العااملین والصاالو والساالم ملای رساوله الا ي 

قااال: )العلااامث ورثاای ا.نبیاااث...( و ملاای آلااه و صااحابته أجمعااین. 

 وبعد:

په فضل رسه د څیړنې او اسالمي ملومو د  (جل جالله)د الله   

مطالعاتو ریاست په دې وروستیو کې د پام وړ السته راوړنې لري ، 

چاې پاه ډېارو ملماي  عې خطباې( کتاابمجد بیلګې په توګه د )

مضااامینو او بحثونااو مشااتمل دی او د ملااامؤ او امامااانو د ګ ااې 

اخسااتلو وړ ګرځیدلیاادی او د هېااواد پااه دواړو رساامي ژبااو پښااتو 

اوفاريس خپور شوی دی ، دا رنګه )د امامانو او خطیبانو د خطباو 

الرښود( کتااب چاې خلکاو تاه د یااد شاوو مضاامینو او بحثوناو د 

دې کولو طرز او طریقاه ښاوونکې رسااله ده او داساې ناور پاه ناوړ 

د ګراناو هیوادوالاو  لس ګونو ملماي او څیړنېاز آثاار یاې لایکک او

 چوپړ ته یې وړاندې کړي.

دغااه کتاااب )د ناااوړه دودونااو او رواجونااو لااه منځااه وړو کااې د  

اسالمي رشیعت ونډه( چې د هېواد یو مام شیخ فریدالله ازهاري 
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، چې په ډېرو مهمو ناوړه دودونو او رواجونو چې د یدتألیف کړی 

مونږ ټولنه یې د ستونزو رسه مخ کړی ده  چاې د هغاو حال یاې د 

اسالمي رشیعت په رڼا کې بیان کړی دی، مشتمل دی، الله پاک 

 دې مؤلف زحمتونه په خپل درکې قبل او منظور کړي.

 دالله )جل جاللاه( د وکاړی چاې دا کتااب د ماوږ هېوادوالاو  

 ناوړه دودونو له منځه وړولو کې مثمرمتاام ې  او د هغاوی ټپوناو

درماال شاای او د ټااول اماات لپاااره د ډېاار خیاار، سااعادت  تااه دې

اونیکمرغااي یریعااه وګرځااي او د مااونږ ټولنااه د داسااې ناااخوالو او 

ستونزو څخه پاکه او سرته وګرځوي او مؤلف ته د الزیاات ظرفیات 

جاللااه( څخااه غااواړم. و مااا  لاو اسااتعداد او پیاوړتیااا د اللااه )جاا

 نیبأ لیه إال بالله ملیه توکلت و إ توفیقي 

 د څیړنی او اسالمي علومو ریاست رئیس

 محمد رشیف رباطی دراين

 ۱۳۹۸پرسلی کال 

 



6 

 

 

 د مؤلف رسیزه

َلد ومل يکن      َم ا حد والصمد الذي مل يلد ومل ي احلمد هلل احلي الَی
َا أحد والصالة والسالم علی خامت ُسلنی الذي جناان من  له کف ا ن یاء وامل

َم اجلاهلیه اليت أهلکت من ق لنا وعلی آله وأصحابه من سار  ظُل م رس
َم الدين.  علی هنجهم للی ي

 : بعدو 

په دې کتاب کې یو برخه ناوړه دودونه چاې د ماوږ پاه ټولناه    

( ۱۶کې مادت او راو  په توګه را روان دي د هغو څخه مو یوازي )

کړې دي او دا ځکه چې د دغو څخه بحث ډېره اړیان  دودونه یکر

وه، ترڅو د موږ ټولنه د هغو  څخاه وژغاورل ې  او د رشیعات پاه 

رڼا کې د هغو حل بیان ې او د اسالم مقادس دیان لاه لاوري د 

هغو په اړوند معلومات د موږ ګران هېوادوال ترالسه کاړي او خپال 

 کړي. برابردودونه د اسالمي رشیعت رسه سم 
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 د ناوړه دود څخه زما مراد:

هر هغه کړن اوممل دی چې په ټولنه کې د ځینو وګړو له لوري    

د دود او روا  په څیر ممک کېږي او په اسالمي رشیعت کې هغاه 

بااد ګ اال شااوی وي او یااا پااه راتلااونکی وخاات کااې د سااتونزو او د 

رشیعت خالف اماملو المل ګرځي او یا د ښو کړناو او مساؤولیتونو 

 ودل د روا  او رسم په ډول په ټولنه کې روا  شوی وي. ښیپر

د لااوی څښاال اللااه تعااالی څخااه غااواړم چااې دا کتاااب د مااوږ د 

مسؤولیت د ادا کولو، د درجاتو د لاوړوا  او د جهانم د اور څخاه  

 د نجات یریعه وګرځوي؛انه سمیع الدماث ومجیبه. 

به ومان احوصلی الله تعالی ملی خیر خلقه محمد و ملی آله وأصا

 .اهتدی بهدیه الی یوم الدین

 

 شیخ فرید الله ازهري میاخیل

 هجری ملریز ۱۳۹۸
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 بسم الله الرحمن الرحمن

  

َله الذي کان قدوة حسنة ابحملجة ال یضاء    احلمد هلل الذي أرسل رس
ُسالة  لیلها کنهارها والصالة والسالم علی الذي أدی ا مانة وبلغ ال

َُان حممد وعلی آله وصح ه أمجعنی. ونصح  ا مة وحمی الظلم سیدان وم
 

 د دودونو تعریف:

ناوړې دودونه او رواجونه چې له پخوا څخه راروان دي،     

لومړی د هغو تعریف او پیژندګلوي، نو وایو چې دودونه د دود او 

رواجونه د روا  جمع دی چې په مريب ژبه کې ورته مرف او 

 مادت ویلی ې.

 ف په لغت کې:ر ع

مريب ژبه کې د لغت له پلوه په ډېرو معانیو رسه  د مرف ماده په

 یې دادي: راځي چې ځیني
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راتللو ته وایي لکه مرب  ا د یوې ادراک او په هغه پوهه ۱

 یعنې په هغه یې ملم اوپوهه راغله.  عُف الشيء أي أردکه بعلمه):وایي

یعنې په   ه أي اعرتف به نعُف بذ):امرتاف او اقرار لکه مرب وایيـ  ۲

 خپله ګناه یې امرتاف وکړو .

ُ ه أي جازاه و کا أه): ا مجازات او مکافات لکه مرب وایې ۳ یعنې   ع

 هغه رسه یې د مجازاتو او مکافاتو معامله وکړله.

یعنې په هغه یې   عُف لألمُ أي صرب علیه): صرب لکه مرب وایيـ  ۴

 صرب وکړلو.

هذا ): د ته ویلی ې لکه مرب وایينګو څر ا معروف، معلوم ا ۵
ُوف  دغه شی معلوم او څرګند دی.   الشيء مع

ُوف صدقة ولن من ): ا ښه کړنه لکه حدیث کې راغلې دي ۶ ثل مع
ُغ من دلَك يف لانء أخیك َجه طلق وأن تف ُوف أن تلَى أخاك ب یعنې هره  1. املع

ښېګ ه صدقه دی او ځینی د ښېګ و څخه دا همدی چې 

رسه په ورین تندی مالقات وکړي او د خپلې   رو مسلامن ور 

 سلواغې څخه د ورور په لوښې کې څه ورتو حې کړي.  

 

                                                           

 .لی ، شیخ الباين  صحیح ګ۱۹۷۰شمېره: سنن الرتم ي، حدیث  - 1
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َل أو العُف ما اعتاده الناس و ) :عرف په اصطالح کې  ساروا علیه من ق
ُك یعنې: مرف هغه څه دی چې خلکو کې مادت وي او هغه په  .1  عل أو ت

 خپلو وینا، کړو او وړو کې ممک  کوي.

 ډوله دی: دوهپه  فعر 

ُعا  أو ريةً معتةرب) َن معتربا  شة یو هغاه چاې رشماا د امتباار وړ  .2 وقد يك

 وي بل هغه چې رشما د امتبار وړ نه وي. 

امتبااار وړ  روا ( چاې اسااالمي رشیعات کاې د/هغاه مارف )دود 

ُو هَ ): دی، هغه دادی ُعا  هَ ما استجمع الشة یعناې: . 3 العُف املعترب ش

مارف هغاه دی چاې ټاول رشایاپ یاې پاوره رب په رشیعت کاې معت

کړیااوي. دهغااو رشایطااو څخااه دا هاام دی چااې رشیعاات څخااه 

حکاام العدلیای مخالفت ونلري، د داسې مارف پاه هکلاه مجلای ا. 

ُطا): داسې وایي ُو  ش ُ ا ثاملش ُوف ع کاوم څیاز چاې د  حعناې: .4 املع

دی په تعامل د خلکو کاې( معلاوم وي هغاه داساې )مرف له پلوه 

                                                           

، طاا مکتباه ۴۱۶۴، ماخ ۷الفقه االسالمي و ادلتاه للادکتور وهبای الازحیک، ټاوک  - 1

 ، پچښور.۱۳۷۰رشیدیه، 

.طاا مکتباه ۴۱۶۴، ماخ ۷الفقه االساالمي و ادلتاه للادکتور وهبای الازحیک، ټاوک  اا2

 ، پچښور.۱۳۷۰یدیه، رش

 اا یکر شوي رسچینه.3

 . ۴۳ا مجلی االحکام العدلیی، د مادي شمېره : 4
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.                                                                                   عااااااات کاااااااې چاااااااې رشط شاااااااویويیلکاااااااه پاااااااه رش

لای  هغه مرف  چې په اسالمي رشیعت کې فاسد او غیر مقبول ګ

سالمي رشیعات څخاه مخالفات ولاري ې، هغه هغه دی چې د ا

ُع أن):لکااه ُيعةن  ةةفن خةةالا العةةُف نصةةا  شةة َاعةةد ا  یُ خيةةالا الشةة  أو قاعةةدة مةةن ق
ُيعة  فنه عةُف  اسةد یعنې: د مرف رشایطو څخه دا هم دی چې  1. الش

د رشیعات ییاح ناا  او یاا یاوه قاماادې د قوامادو د هغاه څخااه 

خالف نه وي. که چېاري دهغاو څخاه مخاالف وي ناو بیاا قابال د 

قبول نه دی او ممل کول په هغه باندې ګناه، نااروا او ظلام بللای 

کې داساې دودوناو او رواجوناو پاه سپیڅک دین  ې، چې د موږ

 .ډېره ښه طریقې رسه حل شوی دي

د موږ په افغاين ټولنه کې داسې رواجونه شتون لري چې د 

رشیعت او قانون په خالف ممک کېږي چې په پایله کې هالکت، 

 ناخوالې او بدبختې را منځ ته کوي، داسې دودونه ډېر زیات دي 

یعنې هغه  (ناوړه دودونه)ع همدا و ضچې دلته د ما د بحث مو 

ځینې د هغو دودونه چې د اسالمي رشیعت له پلوه مردود وي، 

څخه په الندې ډول دي

                                                           

.طاا مکتباه ۴۱۶۴ماخ  ،۷اا الفقه االسالمي و ادلتاه للادکتور وهبای الازحیک، ټاوک  1

 ، پچښور.۱۳۷۰رشیدیه، 
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 اجباري ودونه

 واده تعریف: (په زوررسه)ي د اجبار 

د  (ناکح او منکوحه)د طرفینو داهغه نکاح څخه مبارت دی چې

تر رسه ې  پرتهمقد د رضا او مشورې او یا یو د طرفینو د رضا 

چې په هغه کې مصلحت او منافع د رشمي وکیل او یا  د بل کوم 

 د زو  او زوجې. نه  شخ  نیول شوی وي

رضا پرته او هلک د زور، جرب او ظلم نکاح چې د بالغې نجلۍ   

د و  لطرفه د څه دنیاوي اغراضو د پوره کولو لوجهي تر رسه 

او په هر  یکیږي هیڅ صحت نه لري، ځکه نکاح هم یو مقد د

مي امر دی د ښځې رضا د نکاح په مقد کې رضا د طرفینو رش 

ث الله یکر ان شاا کله ډول ډول طریقې راغک چې وروسته به ه

ې او په ځینو حاالتو کې داسې کیږې چې ښځې دا نکاح رده 

و  د ده رد کولو ته هیڅ پام نکوي دا نکاح ډېر ډول ډول  خووي 

ې په ډول  هغه محبت راوړي، د بیلګ هاو زیانونه منځ ت رضرونه

میرمني ترمنځ الله پاک اچولی هغه له منځه وړي  چې د میړه او
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او د دوی تر منځ کینه، بغض، حسد منځه ته راځي داسې کړين 

د اوالد په روحیو باندې بدې اغیزې را پیدا کوي، داسې جربي 

 هودونو کې د میړه او ښځې تر منځ د اطمنان او قنامت فضا ختم

ې او د دوی تر منځ خیانت، درواغ او د حقوق ضایع کول منځ 

ته راځي او په پایله کې د خواهشاتو د پوره کولو لپاره منکراتو، 

فحشاوو او نور ډول ډول ګناهونو ته الس پوری کیږي او باالخره 

په ځینو حاالتو د ښځې له طرف د کور څخه تیښته، او یا ځان 

نورې ناخوا  منځ ته راځي چې د  ېوژنه یا ځان سوزونه او داس

طرفینو ته دښمني، مداوت او تربګني را وزیږوي او قتل او کور 

اما په رشمي ،ورانی او د دنیاوي او اخري مسؤولیت منځ ته راوړي

کله د  لحاظ، صحیح نکاح هغه مهال رامنځ ته کیدلی ې چې

ې دنپه دې نکاح تړلو با (دواړه جوانب)نکاح تړلو پر مهال طرفین 

خوښ او رايض وي، او قانوين خربه داده چې هر کله هلک او 

انجلۍ د نکاح په مجلس کې خپله خوښي او رضایتمندي ښکاره 

دوی نکاح تړل په دې صورت کې سمه او درسته ګ ل  کړي نو د

 کیږي.
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 واده الملونه: نکاح او د اجباري

او قانوين  د والدینو او یا قانوين و  او مرش د رشمي احکامو الف: 

   حقوقو  څخه ناپوهي.                                                                                    

     د پیسو او مال السته راوړل.                                                         ب: 

الح رسه د طصد دښمنۍ او تاوتریخوا  له منځه وړل یا په بل اج:  

ښځې ورکول په بدیوکې.                                                                                       

          او زور.                                                               د زور واکو جرب د: 

        حیله، چل فریب او ټګۍ. او داسې نور.  هـ:

                        

په رڼا کې د دې ستونزې  سنتو د  قرآن کریم او

 حل:

ةةُتُم )  اللااه پاااک پااه خپاال کااالم کااي فرمااایک دي:   َح و ليذ ا ط لَّ
ةةةةةنة ُهم  اح بة یةح َح ُ ا  ةةةةة ُهةةةةةنَّ ليذ ا تة  ن  أ زحو اج  ل ُهةةةةةنَّ   ةةةةةال  تة عحُضةةةةُلَُهنَّ أ ن ي ةةةةةنكيحح ةةةةاء  ة ةةةةة ة ل لحن  أ ج  الن يس 

لحم   ةةةى عحةةةابي ُي ذ ليُكةةةمح أ زحث  ةةة مي ا خي َح ةةة ر ي و الحیة  ميُن ابي ةةةنُكمح يُةةةةؤح ةةةان  مي ُِ بيةةةهي م ةةةن ث  َع  ُُوفي ذ ليةةةك  يُةةة
ُ ية عح  ُُ و ار  َن  ل ُكمح و أ طحه  ُ  تة عحل ُم  1 .ل ُم و أ نُتمح 

                                                           

 آیت.  ۲۳۲قرې سورت، با د ال 1
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ژباړه: کله چې تايس خپلو ښځو ته طالق ورکړ او هغو خپل 

ئ چې هغوی پیدا کو  همدت پوره کړ، نو بیا پدې الره کې خنډ م

د خپک خوښي مېړونه انتخاب کړي. که د دواړو خواو په دې 

موافقه راغله چې رسه نکاح وکړي، تايس ته ښودنه کېږي چې 

هیڅکله داسې حرکت مه کوئ، که پر الله او د اخرت پر ورځ 

ایامن لرئ. ستايس لپاره مناسبه او سپېڅلې الره همدا ده چې 

 ه پوهچږي او تايس نه پوهچږئ.للله دېنه ځان وژغورئ . ا

امام بخاري رحمه الله په خپل  د دې آیت په شان نزول کې

َيل  بحن  »:روایت کوي داسې سند رسه ثة ن ا احلح س ُن أ نَّ م عح ع نح قة ت اد ة  ح دَّ
َ ض تح عيدَّ  ا ح َّتَّ انةح ه  ا ُثَّ خ لَّى ع نةح ُتُه َت حت  ر ُجٍل   ط لََّ ه  ا ُثَّ ُت  ي س اٍر ث ان تح ُأخح

ا ُثَّ  ه  ديُر ع ل یةح َح َ  ية  ُه ا و  ه  َ ال  خ لَّى ع نةح َيٌل مينح ذ ليك  أ نة ف ا  ة  ا   ح ميي  م عح خ ط  ة ه 
ا   أ نةحز ل  للاُ  نة ه  ن ُه و بة یةح ُتُم الن يس اء   ة  ة ل لحن  أ ج ل ُهنَّ ) :خي حطُ ُةه ا   ح ال  بة یةح َح ليذ ا ط لَّ و 

ُي ا ليل      ال  تة عحُضُلَُهنَّ  ي ةي   د ع اُه ر ُسَُل للاينآخي یَّة    ح ُ أ  ع ل یحهي   رت  ك  احلح مي  َ  ة 
ُي للاي  َ اد  )و اسحرت  ادَّ   ي مح تة   1.«و اسح

ژباړه: قتاده له حسن ريض الله تعالی منهام څخه روایت کوي 

خور په یو سړی واده وه هغه طالقه کړه او چې معقل بن یسار 

                                                           

 .۵۳۳۱، د حدیث شمیره:  ِبرَدِِّهنَّ  بَاٌب َوبُُعولَتُُهنَّ أََح   ا صحیح البخاري،  1
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تر هغه چې مدت یې تیر شو، بیا یې په نکاح  رجوع ورته ونه کړه

ګاو امراض یې ترې وکړ او ویې ویل: پرې نن وغوښتله خو هغه

 رجوع ورته ونه کړه رسه لدي چې په رجوع قادر وه اوښوده او 

جل )الله  بیا یې غواړي  د دوی نکاح کول یې منع کړه نواوس 

ُتُم ا)نازل کړو:  خپلقول دا جالله( َح ليذ ا ط لَّ س اء   ة  ة ل لحن  أ ج ل ُهنَّ   ال  ن ي لو 
ورکړ او هغو  یعنې: کله چې تايس خپلو ښځو ته طالق.تة عحُضُلَُهنَّ 

خپل مدت پوره کړ، نو بیا پدې الره کې خنډ مه پیدا کوئ چې 

هغوی د خپک خوښي مېړونه انتخاب کړي تر اخره پوري دا آیت 

یاد )یې په ده   ونازل شو، رسول الله معقل بن یسار را وغوښتلو ا

ته یې غاړه  پاک الله د لوستلو د ننګ کولو څخه منع شو اوو (آیت

 کیښوده.

پدې آیت کې په ډاګه رسه موږ ته دا الرښوونه دی چې کوم 

ځاي کې د ښځو خوښه ې د نکاح کولو نو هغوی مه منع کوئ 

 ح  ورکړی. (میړه)الله پاک دوی د انتخاب د خاوند بلکې 

 

کې د نبي ملیه الصالم والسالم د  لحد دې ستونزې په 

ارشادات شتون لري حتی امام بخاري  احادیثو په یخیره کې ډېر
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ُ  و الريةَّی يب  ليَُّ دايس باب وضع کړی دی:  ُُه الح يكح ًح ٌ  ُ  يُةنحكيُح ا ح ُ  و ري  اب 
ُي  اه ا: باب دی په دې کې چې پالر او دايس بل څوک به پیغله  بي

 نه ورکوي مګر په رضا د هغو رسه. او کونډه  په نکاح

داسالم مقدس دین د نکاح مقد  واک او اختیار هلک او نجلۍ ته ور 

 .کړی

: ق ةال  ر ُسةةَُل ارَّي صةلى للا علیةه وسةلم: لکاه  ةةق  »: ع ةني ابحةةني ع  َّةاٍس ق ةال  ُ أ ح  ا  ّي ي
ةةت أحذ ُن  ي نة   ُُ ُتسح ةة ةةا و الح يكح ةةنح و ليی يه  ةةه ا مي ةةه  بينة فحسي اُت ا افحسي ليذحهُن ةةا ُصةةم  یعنااې: د  1.«و 

ابن مباس رضی الله تعالی منهام روایت دی کونډه ښځه د خپال 

نفس پاه نکااح رسه ورکولاو کاې د و  څخاه ډیاره غاوره دی او د 

 پیغلې څخه به اجازه اخستلی ې، چوپوالی یې اجازه دی.

َّ ق ةةةال  ُ  تُةةةةنحك ُح ا ح  » دارنګاااه بااال روایااات دی: ُ  أ نَّ النَّةةة ي ةةةت أحم  ةةةَّتَّ ُتسح ُ ح  ّي ي
یحةةةةةةةةا  ليذحهُن ةةةةةةةةا ق ةةةةةةةةال  أ نح  َا ن  ر ُسةةةةةةةةَل  للاي و ث  ةةةةةةةةت أحذ ن  ق ةةةةةةةةاُل ةةةةةةةةَّتَّ ُتسح ُُ ح  ةةةةةةةة و ُ  تُةةةةةةةةةنحك ُح الح يكح

ةةُكت   : نبااي ملیااه الصااالو والسااالم فرمااایي یعنااي: ح اات 2.«ت سح

هغااه وخاات چااې نيشاا ورکااوالی مګرتر  نکاااحکونااډه ښااځه بااه پااه 

                                                           

د  ،باب استئ ان الثچاب   الناااح باالنط  والباار بالسااوتصحیح االمام مسلم،  1

 . ۱۴۲۱حدیث شمېره : 

، د حدیث شمېره بَاٌب اَل حُنِْاُح اْ.َُب َوَغْْيُُه الِْبْاَر َوالثَّچَِّب إاِلَّ ِبرَِضاَهاصحیح البخاري، - 2

 :۵۱۳۶. 



  اجباري ودونه

18 
 

نکاااح نشااې ورکااوالی  پیغلااه بااه پااه مشااوره وررسه وکااړای ې او

ې واخسااتلی ې اصااحابو ماارض وکااړو چااې مګاار چااې اجااازه حاا

اجااازه بااه حااې څرنګااه اخسااتلی ېی پېغماارب صاالی اللااه ملیااه 

 وسلم وفرمایل: چوپوالی یې اجازه دی.

امام بخاري رحمه الله په پخپل صحیح کاې پادې مناوان بااب 

ةةاب  أٌ  ليذ ا ز وَّج  ابةحنة ت ةةُه و  » :ایښاای دی ُحُدودٌ هي اُحةةُه م ةة ةةٌة   نيك  باااب  «ي  ث اريه 

دی په بیان د دې کي چې پالر خپله لور په نکاح ور کړي او هغاه 

  ناراضه  وي نو نکاح یې رد دی. 

ع ةةنح »: او بیااا دا حاادیث یااي پااه خپاال سااند رسه روایاات کااړی 
ةةةةةي   ةةةةةا و هي ةةةةةا ز وَّج ه  ه  اٍم ا ح نحص ةةةةةارييَّةي أ نَّ أ اب  ةةةةةذ  ةةةةةاء  بينحةةةةةتي خي ةةةةةتح  خ نحس  ُيه  ثة ی يةةةةةٌب   ك 

ةةةةهُ  ُ دَّ نيك اح  : د خنساااااث بناااات یعنااااې .1«ذ ليةةةةك    أ ت ةةةةتح ر ُسةةةةَل  للاي   ة ةةةة

څخااه روایاات دی چااې (رضاای اللااه تعااالی منها)انصاااري  مخاا ا

ا پااالر یااې پااه نکاااح رسه ورکااړه، پااه داسااې حااال کااې چااې د

نبااي کااریم صاالی ت رحض  کونااډه وه، هغااې خپلااه ناخوښااۍ  

کااړه هغااه صاالی اللااه ملیااه و ساالم  ېداللااه ملیااه و ساالم تااه وړاناا

                                                           

، د حادیث شامېره : بَاٌب إِیَا َزوََّ  ابْنَتَُه َوِهَي كَارَِهٌی فَِنَااُحُه َمرُْدودٌ  البخاري، اا صحیح 1

۵۱۳۸. 
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د هغااې نکاااح رد کااړه . پااه دې هکلااه نااور زیااات حاادیث شااتون 

ةةة  » :لااري پااه هماادې اکتفاااث کااوو.  دارنګااه روایاات دی ع ةةنح ع اشيش 
ي أ هنَّ ةةةةةا ق ال ةةةةةةتح ن  ر ُسةةةةةَل  للاي  ةةةةةةت حي ُ  ت سح ةةةةةة یيي» لينَّ الح يكح ةةةةةت حي ق ةةةةةةال  ري  ةةةةةةاه ا  «ت سح

ا تُةه   اللاااه تعاااالی منهاااا څخاااه يضر د بااای بااای مائشاااې  1.«ص ةةةمح

رواحاات دی چااې دې وویاال: آی رسااول اللااه  پیغلااه خااو حیااا 

کااوي نااو څرنګااه بااه رضااا خپلااه پااه ژبااه بیااان کااړيی  پېغماارب 

دی چااې چااو   صاالی اللااه ملیااه وساالم وفرمایاال: رضااا یااې دا

 ې. 

 د ځینو فقهاوو نظر:  هکلهد اجباري ودونو په 

ان هااار ب صااااحب الهدایاااه د حنفاااي فقهاااي  مشاااهور ماااام

ُة العاقلةةة » :الاادین مرغیناااين رحمااه اللااه وایااي وينعَةةد نكةةار احلةة
ُا ثانةةةةةةت أو ثی ةةةةةةا عنةةةةةةد أ   ال اللةةةةةةة بُ ةةةةةةاها ولن مل يعَةةةةةةد علیهةةةةةةا ول بكةةةةةة

ُوايةةةةةةة  َاز ..... حنیفةةةةةةة وأ  يَسةةةةةةا ررهمةةةةةةا للا يف ظةةةةةةاهُ ال ووجةةةةةةه اجلةةةةةة
ُ ت يف خةةةالي حَهةةةا وهةةةي مةةةن أهلةةةه لكَهنةةةا عاقلةةةة  یةةةزة و ةةةذا   أهنةةةا تصةةة

                                                           

، د حدیث شمېره بَاٌب اَل حُنِْاُح اْ.َُب َوَغْْيُُه الِْبْاَر َوالثَّچَِّب إاِلَّ ِبرَِضاَها ا صحیح البخاري، 1

 :۵۱۳۷. 
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َز للةةةةةةَ  ...التصةةةةةةُف يف املةةةةةةال و ةةةةةةا اختیةةةةةةار ا زواج  ثةةةةةةان  ةةةةةةا ُو جيةةةةةة
 1.«...لج ار ال كُ ال اللة على النكار

په ظاهر روایت کې د امام ابو حنیفه او امام ابویوسف ژباړه:

 پیغله وي او که کونډه ښځي بالغې د اصیکرحمهام الله په نزد 

 نکاح د هغې په رضا رسه صحیح دی اګر که و  یې هم مقد

.... د جواز وجه یې دادی چې هغه په خپل پري نوي کړی

ځانګړي ح  کې ترصف کوي او د ترصف اهل هم ده؛ ځکه چې 

د مقل او ادراک څښتنه ده نو ځکه هغې لره په خپل مال کې هم 

خپل خاوند د انتخاب  ترصف ح  شته او دا رنګه هغې لره د

ښځه  پیغله هغل.  او د و  لپاره جایز نه دی چې په بااختیارشته..

 د نکاح په هکله اجبار او زورنه وکړي.

نو بناث په م کور دالیلو په اصیله بالغه ښځه د نکاح په باب هیڅ 

 زور، زیايت او اجبار څوک نيش کوالی.

                                                           

، ۱۹۶، ماخ ۱، ټاوک اب   ا.ولچااث وا.كفااثباالهدایی    رشح بدایای املبتادي،  - 1

 مکتبه شامله.
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رسه لدې چې اسالمي رشیعت ښځي ته د خپل 

الندینیو نکتو ته بیا هم  خوخاوند انتخاب حق ورکړی 

 پاملرنه اړینه دی:

او نورو دینونو وګړو رسه ، کفارو نکاح مرشکانو د نجلۍ ـ لومړی

 جواز نلري.

نکاح مرشکانو، کفارو او پرته د  اهل  (نارینه)د هلک  دوه هم ـ

 کتابو نورو دینونو وکړو رسه جواز نلري.

 رشط دی. (مثل)د نکاح په هکله کفاثت  درېیم ـ

 ګلوي محرماتو رسه نکاح روانسبي، رضامي او خورس  څلورم ـ

 ندی.

دینداره، ښه اخالقو او تربیه  نکاح له دباید  دا چې پنځم ـ

د واده کولو څخه مقصد رسه؛ ځکه ښځو او نارینه ؤ لرونکو کورنیو 

یوازې د جنسی غریزې اشباع کول نه دي بلکې ممده هدف یې 

د برشي کورنۍ تشکیل دی چې د نیکو او صالحو کورنیو او  

په  تأکید شویکو په نکاح رسه نو ایامن، اخالق او سامله تربیه لر 

 اختیار په هکله ټینګار شویدی اود  ېد دینداره میرمندې هکله 

ُ ة  »:روایت دی ُ يةح ع ني النَّ ي ي ة صلی للا علیه  -ر ي للا عنه  -ع نح أ  ي ُه
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ُحأ ةُ  ُح دي  ي رحب ٍع ليم ا ي ا و حلي س  يه ا و مج  ا ي ا و لي  وسلم ة  ق ال  تُةنحك ُح الحم  ينيه ا   اظحف 
اكبي  ُيب تح ي د  هریره ريض الله تعالی منه  ايب د ژباړه: .1«ذ اتي الد ييني ت 

څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله ملیه وسلم وفرمایل: 

ښځه د څلور صفاتو له کبله په نکاح رسه غوره کچږي د مال، 

نسب، خایستوالی او دین له وجهې څخه نو خپله نیکمرغی د 

لړ  و  السونه دی په خاور)داری میرمنې په اختیار کې ول وئ ندی

 .(سه

عةن » روایات دی:او همدا راز د مسلامن خاوند پاه اختیاار کاې 
ُة قةةال ُيةة ثةةم مةةن لذا أات ةةةةقةةال رسةةَل للا صةةلى للا علیةةه و سةةلم  -: أ  ه

َه  َن خلَةةةةةه ودينةةةةةه  زوجةةةةة َا تكةةةةةن  تنةةةةةة يف ا ر  و سةةةةةاد لُ تفعلةةةةة تُ ةةةةة
ُي  2.«ضع

ته مرکه راشی نو که چیرې هغه شخ   چې تايس کله:ژباړه

که نه نو داسې کار  ئد نیکو اخالقو خاوند وی هغه ومن دیندار او

به په  (  رد کول او د فاس  شخ  اختیارولد دیندار شخ)

 .او فساد بامث وګرځي ټولنه کې د لویي فتنې

                                                           

ا صحیح البخاري، باب ا.کفاث فی الدین وقوله ) وهو ال ي خل  من املاث برشاا...(،  1

 .۵۰۹۰د حدیث شمیره: 

 .۱۹۶۷ا سنن ابن ماجه، باب ا.کفاث، د حدیث شمیره:  2
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د خاوند د اختیار ح  رسه باید د والدینو مشوره او  ـشپږم 

زمونږ ځوان نو ته د پاملرنه وې تر څو را تلونکی یې خراب و و الرښ

او ګران وروڼه، پچغلې او قدرمنې خوېندې به هم د خپلو درنو 

والدینو نظر ته هم غوږ دي، حتی د واده په څْي حساسه مسئله 

ځکه د دوی او پرېکړه کې به د هغوی نظر ته ترجیح ورکوي؛ 

کله کله داسې ګ وره ده،  هر په اړه ډې تجربه او پاملرنه د اوالد

په سطحي  د یو تربلهي پرته نو د مشور د والدی کېږي چې نجلۍ

بیا وروسته ظاهر وکړي پیژندنه د ظاهري څیره په بنسټ نکاح 

په اسالمي روزنه او اخالقو رسه اشنا ندی او طرف ې چې هغه 

پوهه او روزنه نه لري، اسالمي په مخدره موادو روبدی دی، سمه 

غو باندې مادت دی، نه د الله پاک د حقوقو ظلم، دروا ،په غال

امنه مرامت سايت او نه د هغه د مخلوق، نو بیا وروسته ډېر پښی

. هغه ځوان او هغه سوي ه نه ر ګوي خو دا پښیامين ورته هچڅ 

نو  ه د ګډ ژوندانه لپاره تصمیم نیيسپچغله چې د لومړي ځل لپار 

نورو مرشانو په نسبت به د  وا معلومه خربه ده چې د مور او پالر

په دې لړ کې به له خورا  نظر او تجربه هم خامه او لږه وي دوی

نو ځکه ښايئ چې د مور او  نو او کارونو څخه ناخربه ويپ و رازو 
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پالر او د نورو سپین رسو او سپین ږیرو فکر او نظر ته هم په درنه 

 سرتګه وکتل ې.

په ح  کې دا طبیعي  رد مور او پال  بله مهمه خربه داده چې

خربه ده چې هغوی د خپل اوالد لپاره د خیر، ښیګ ې او نیکمرغه 

او په فطري ډول په خپل الس د روزل شوي  ويژوند غوښتونکي 

اوالد لپار هیڅکله هم د رش غوښتونکي نه وي.د خپل اوالد رسه د 

ورا مور او پالر مینه، په نړۍ کې د نورو ټولو مینو په نسبت خ

او دا ځکه چې لوی څښل تعالی  ریا او بې غرضه وي ېسوچه، ب

درنښت او ګرانښت، شفقت او  دوی په زړونو کې د اوالد لپارهد 

            .اچولی مودت
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 د نجونو پلورل 

ې لااورانې لااپخلااک خ یپااه ځینااو رسحاادي ساایمو کااې بعضاا 

اوخویندې د مال او حیوان په څیار دمادت تیریادو او نکااح پرتاه 

پلوري او د دوی ماد نظار ماال، پیساې، یاا بلاه ښاځه، او یاا قارب 

حاصلول وي ځینو لاوړ چاارواکو او زورمنادانو تاه چاې دا کاار پاه 

حقیقت کې د جاهلیت د وخت یو نااروا او نااوړه ماادت دی چاې 

ګه نه کتلو او د مال په څیر باه یاې رت ښځو ته به حې د انسان په س

او بالعکس د اسالم په مقدس دین کې الله پاک  تری کار اخستلو

ښااځې تااه کراماات ورکااړی پااه ډېاار ماازت او احاارتام رسه بااه خپاال 

رسنوشت د خاوند په ټاکلو کې اداکوي او د دوی ولیانو ته یې امر 

پاه پاوره  وکړی تر څو د خپل اوالدونو، خویندو او لورانو په مشوره ا

دوی ته د نکاح په باب کې رسه د پاملرين دیان، رسه  واک ورکولو

کفاثت، تقوی، اخالق او داسې نورو اماور پاه جادي توګاه مرامات 

کړي، تر څو د خپلاو نسالونو راتلاونکی لاه ساتونرو څخاه خونادی 

وسايت او رشمي مسؤولیت یي په پاوره توګاه ادا کاړي او انساان د 

 ځکاه د ازاد انساان پلاورل حارام او ؛مال پاه څیار وناه پلاورل ې
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ع ةنح »:باطل کار دی پدي هکله نبي صلی الله ملیه وسلم  فرماایي
ُ ة   ر ةةي للا عنةةه  ُ يةحةة ع ةةني النَّةة ي ي ة صةةلی للا علیةةه وسةةلم ة ق ةةال  ق ةةال  للاُ  أ  ي ُه

َيی ام ةي ر ُجٌل أ عحط ةى  ي ُثَّ ري ةد   م  الح َح ث ٌة أ ان  خ صحُمُهمح ية  ُ ا   أ ث ةل  ر  ث ال  َ  ُحة  و ر ُجةٌل اب 
ُ هُ  ة نحةُه و مل ح يُةعحةجي أ جح َح   مي ةتة  ً ا   اسح ة ُ  أ جي ةت أحج  یعناې: اباوهریره 1.«َث  ن ُه و ر ُجٌل اسح

ريض الله تعالی مناه د نباي کاریم صالی اللاه ملیاه وسالم څخاه 

روایت کوي چې رسول الله صالی اللاه ملیاه وسالم فرماایک دي: 

فرماایک دي: پاه ورځ د قیامات کاې باه زه د  چې الله جل مجاده

دریو کسانورسه جګړه کونکی او مدمي یام چاې مالمتاوم باه یاې، 

لومړی هغه کاس چاې د ماا پاه ناوم اماان ور کاړی او بیاا غادر او 

خیانت وکړی بل هغه څوک چې یاو اصایل انساان خاری کاړی او 

وکاړی او د پیسې یې وخوری او هغه کس چې مازدور بانادې کاار 

د دې حادیث څخاه جوتاه شاوه چاې د ري ورناه کاړی. و دهغه مز 

انسان خرڅول دومره لویه ګناه ده چې الله تعالی به پخپله د دغه 

ممل کوونکی رسه پاه ورځ د قیامات کاې جکاړه کاوی او هغاه باه 

 .د دود کې څرګند دی ناوړه  يپه حل د دا حدیثمالمتوی.

                                                           

 .۲۲۲۷حدیث شمېره :  د ،بَاُب إِثِْم َمْن بَاَع ُحرًّااا صحیح البخاري،  1
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 بدل یا د شغار واده

ایي او په الندې ډول ر و اغد بدل واده چې رشیعت کې ورته ش

 ترشیح کېږي:

 شغارپه لغت کې:

پااه معناای د خااا  وا   رسه دی او لااه  پااه لغاات کااې: شااغار

مةةةن شةةةلُ ال لةةةد لذا ): دي قاااول دې مرباااو څخاااه اخساااتل شاااویدی
َه عةةن الصةةدا  او ځیناااې وایاااي چااې شاااغار ماااأخوی دی  1. خةةال ولةة

یعنااې: سااپي خپلااه  (شااغر الکلااب)لااه دي قااول د مربااو څخااه: 

پورتااه کااړه او متیااازې وکااړی چااې پااه باااب د نکاااح کااې  هخپاا

کنایااه دی لااه جااامع څخااه چااې دغااه ډول نکاااح پااه ناااوړتوب 

 2اوقباحت کې د سپي  فعل رسه مشابه شویدی.

 

 

                                                           

املکتبای ، أبو زكرحا ححچى بن رشف النووي،املنها  رشح صحچح مسلم بن الحجا  اا 1

 الشاملی.

 اا مخکېنۍ مرجع . 2
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 شغار په اصطالح کې:

افاراد   دا هغه نکاح دی چې یوې ښځې و  پالر او داسې ناور

هغاه  دا ښځه بل کس ته په نکااح ورکاړي پاه دې رشط رسه چاې

کس به هم یوه ښځه ده ته  په نکااح ورکاوی او د دوی لپااره مهار 

ونه ټاکل ې. دا ډول ناوړه پدیده او دود په افغاين ټولنه کاې پاه 

ډول  ېتون لري. په اساالمي رشیعات کاې د دځینو سیمو کې ش

کې د هغه انسان  چاې اللاه جال  ينکاح منع راغک دی؛ ځکه د

د مقل او پوهي څښال یاې  ،فجالله هغه ته کرامت ورکړی، مکل

ګرځولی، مشابهت دی له حیاوان رسه، پاه دې هکلاه نباي کاریم 

الشاغار » صلی الله ملیه وسلم د هغه څخه مناع کاړی او فرماایي:

. اسالم کې شغار ځای نلري.دارنګه له ح ت ابان 1«المفی اإلس

ةةي  للاُ »: مماار رضاای اللااه ماانهام څخااه روایاات دی ُ  ر  ي ةة عةةن ابحةةني ُعم 
ةةهُ ع نةح  ةةل اري و الش ي ةةا أ نَّ ر ُسةةَل  للاي هن  ةةى ع ةةني الش ي َُُّجةةُل م  َُُّجةةل  »ل اُر أ نح يةُةةز و يج  ال  «ال

ةةا ص ةد ا ٌ  نة ُهم  ْ  بة یةح ُُ ابةحنة ت ةةُه ل ةیح ة خ  ةةُه ا ح ژباااړه: د مبااد  .2«ابةحنة ت ةُه ع ل ةى أ نح يُةز و يج 

الله ابن ممر ريض الله تعالی منهام څخاه روایات دی چاې وایاي 

                                                           

، شایخ البااين د دې حادیث پاه صاحت ۱۸۸۵ا سنن ابن ماجه، د حدیث شامېره:   1

 حکم کړی. 

 .۵۱۱۲اا صحیح بخاري، باب الشغار، د حدیث شمېره : 2



 بدل یا د شغار واده 

29 
 

څخاه  (د بادل نکااح )ی الله ملیه وسلم  د شغار نکااحلصپېغمرب 

چې یو سړی وایي  منع کړی شغار یعنې د بدل نکاح  او هغه دیته

ه به خپلاه خپله لور یا خور بل ته ورکړی په دې رشط رسه چې هغ

 داسې حال کې چې د دوی لپاره مهار په لور یا خور ده ته ورکوي

وا  د نکااح شاغارکې او ملااموو رایاه پاه ناار جمهاورو  د.ونه ټاکي

یعنې ملاموو په دې اتفاق 1. وأمجع العلماء على أنه منهي عنةه) :دادی

ا او کړیدی چې د شغار نکاح منع دی. مګار  کاه چاا دا ډول ناارو 

او  بانادې نافا هاباو حنیفاه )رح( اماام د منع شوی نکاح وکړه ناو 

لکاه  دواړو ښځو لپااره مهار مثال الزمېاږيدی او د  منعقده کیږي

َا ان نکةار : ګه چې فتاوی هنادی پاه دې هکلاه وایاينر څ ) قةد قةال
ُاتنی مهةةةُ مريلهةةةا...  ُ  ابطةةةل ولکةةةل واحةةةدة مةةةن املةةة  الشةةةلار منعَةةةد و الشةةة

یعنی: ملاموو ویک دي چاې د بادل نکااح منعقاده دی او رشط 2

یعنی هغه رشط چې یوه ښځه د بلې ښځې په بدل کې  باطل دی

طال دي بلکاې د هارې وې اباو مدم مهر د دوی لپاره دا رشطونه 

 ښځې لپاره مهر مثل الزمیږي.

                                                           

 ي محمد شمس الح  العظچم آباد ،مون املعبود رشح سنن أيب داود ،املعبود مونا  1

 ، املکتبی الشاملی.أبو الطچب

 .303، مخ 1الفتاوی الهندیة، الباب السابع فی المهر، ټوک   - 2
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خو د امام امظم ابو حنیفه )رحمه الله( ملام د نورو ملاموو رسه 

د شغار د نکاح په منع او حرمات بانادې اتفااق لاري، خاو دا دول 

صاحیح دی او فساخه یاې الزم ناه دی او هارې  نکاح که چا وکاړه

مهار مثال الزماول  یوې ښځې لپاره مهار مثال الزمیاږي او د هغاه

  1باطل رشطونه له منځه وړي نو شغار د په معنا نه پاتی کیږي. 

چې دا ډول نکاح په پیال کاې مناع او ال یجاوز نو پایله دا شوه 

او دی خو که چا دا ناوړه کار ارتکاب وکاړو ناو فساخه الزم ناه دی 

 فسخه یې الزم نه دی او هرې یوې ښځې لپاره مهر مثل الزمیاږي

 نه ختمیږي او نکاح منعقده او ناف ه دی.و طاو باطل رش 

 یوه شبهه :

ځینې خلک د بدل د نکاح په صورت کې داسې وایي چې یوه 

ښځه لکه لور یا خور یو سړی بل ته ورکړی او هغه خپله لور یا 

خور ده ته ورکړی، نو  موږ یو څه مقدار پیسې د مهر په نوم 

  نه شوه.يتا مسمی کوو، بناث مهر تعیین شو، نو نکاح شغار پ

 

 

                                                           

 .۲۷۸، مخ ۲، ئعالصنا ئع، او بدا۱۰۵، مخ ۵املبسوط، ټوک  - 1
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 د یاد شوې شبهې ځواب:

دا ثابته دی چې یو مقدار مبلغ  ورسته وټاکل شو چې لومړی 

دا یو اړخ په  وه ټاکل شوي، موږ وایو چې که چېرېحالت کې نه 

یاد شوی صورت کې خپله لور یا خور بل اړخ ته ورنه کړی آیا بل 

کم  طرف به خپله لور یا خور دوه هم اړخ ته  په مقابل د دغو

مقدار مبلغ کې ورکړي، نو ځواب یې منفي دی، نو دا ویلی شو 

چې  د لومړی حالت څخه د یوې ښځې مقابل بله ښځه راغله نه 

هغه مهر چې ورسته یې د حیلې په طور ټاکي؛ ځکه دا د لومړی 

وخت څخه معروف بین طرفین دی بناث  په دې قامده فقهي 

ُطا) باندې: ُو  ش ُ ا ثاملش ُوف ع : د مرف له پلوه معروف ړها بژ  1 املع

 او معلوم څیز دا داسې دی لکه رشط شوی څیز. 

کې کله داسې پیښېږي چې یو  (شغار)په دې ناوړي دود 

کورنۍ که دا واده شوې ښځه د پالر د کورڅخه بنا په یو دلیل 

منع کړي، نو بله کورنۍ هم خپله واده شوې ښځه پرته د کوم 

واده شوی ښځه ورټي او  فر دلیل څخه منع کوي، که چېري یو ط

یا وهل ټوکل منځ ته راې، نو بل طرف مین باملثل ممل خپلې 

                                                           

 . ۴۳ا مجلی االحکام العدلیی، د مادي شمېره: 1
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زنانه رسه کوي چې مالمتي او سالمتي په پام کې نيش نیولی په 

 پای کې پاک او بری ته سزا  ورکول کېږي.

په ځینو حاالتو کې یوه منکوحه د دوی دواړو څخه، خپل   

یادېږي، شیطاين او ناروا  والدینو ته چې د بلې ښځې خرسخیل

خربې نقلوې او دوهم ښځه هم په داسې کړو مجبوره ې چې 

ټول ژند او ممر د دواړو له ناخوالو، تاوتریخوالو، ناروا او بدبختیو 

رسه تیر ې، په بعضو حاالتو کې د دواړو کورنیو ترمنځ جګړې، 

 دښمنۍ او ناندرۍ راپورته ې او تر قتل او قتال پورې وغځېږي.

بناث شغار یا هغه نکاح کول چې یوه زنانه د بک زنانه په  ون

او هری یوې لپاره مهر ونه ټاکل  مقابل کې په  یاحت رسه راې

 .وخت  شغار دید نو بالشک بیاخو د جهالت  شی
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 په بدو کې د ښځو ورکول

ډب او او په ځینو سیمو کې دښمنۍ، تاوتریخوالی، قتل یاا اخ    

پښې هډو کې ماتولو په صورت کاې د ښاځو پاه  ویا د میب الس ا

رسول کېږي په داسې حال کې چې کله ښځه  ته ورکولو رسه پای

هیڅ خربه هم نه وې او خوښې ته یې هم هایڅ امتباار ناه ورکاول 

؛ ځکه ګناه او جرم یو کړی هږي، دا کړن هم لوی جرم او ګناه دکې

او د  توی سزا یې بل ته ورکول کچږي داسې کړنه اساالمي رشیعا

ناف ه قوانینو په رڼا کې ګناه دی په دې هکله ح ت نباي کاریم 

َّ ُصةلحح ا » :ملیه الصالو والسالم فرمایې ةليمينی ن لي ةاشيٌز ب ةنیح  الحُمسح الص لحُح ج 
ُ ام ةا ُ ن أ وح أ ح لَّ ح  َُّم  ح ال  یعنې: د مسلامنانو تارمنځ هاره صالحه . 1«ح 

ام حالله وي او حاالل ر حجایز دی پرته د هغې صلحې څخه چې 

حرام وي. د دې حدیث په رڼا کې کومه ښځه چې پاه بادو کاې د 

صلحې په نوم ورکاوالی ې جاایز ناه دی او مااملین یاې د ګنااه 

پاه  قتالنادی چاې د ارتکاب کونکي دي؛ ځکه اصیله ښځه ماال 

                                                           

باب ما یكر من رسول اللاه صاا اللاه ملچاه و سالم   الصالح با  ا سنن ترم ي،  1

 . ۱۳۵۲د حدیث شمېره : ،الناس
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ورکاول ې او یاا د میاب پاه صاورت  وارث د مقتول ته موض کې

پدې کې ډېر احتیااط پکاار دی؛  ېکې معیوب ته ورکول ې بلک

ځکه د مامو خلکو دا وینا چې دا دښمني د ښځې ورکولو پرته پاه 

بل څه نيش دفعاه کیادی دا یاو ډول متساخر او اساتهزاث دی پاه 

اسااالمي رشیعاات پااوري چااې خااوف د کفاار دی او پااه ارتکاااب د 

صغیري او کبیري ګناه څوک د اسالم د دائرې څخه نوځي تر څاو 

 در نيش:اصتری درې کاره 

 د رشیعت سپک ګ ل یا په بل مبارت د ګناه سپک ګ ل.  ا ۱

 ا د ګناه حالل شمیرل. ۲

 ا په ګناه فخر کول. ۳

پدې درې حاالتو کې ځکه انسان د ګناه په ارتکاب کفر ته 

الله پاک او د ده به نسبت کولو د ک ب رسیږي چې دا مالمه دی 

 .ته د محمدي صلی الله ملیه وسلم په رشیعت

ښځې په بدو کې ورکول، یا د شغار واده کول او یا د ولی او  ون

خاوند له لوری د ښځې د مهر په مال کې ترصف د  هغې د زړه د 

 1رضا  او محبت پرته  جاحز ندی.

                                                           

 .۲۱۰، مخ ۷ا تنویر املجاهدین، حقوق و وجائب زنان ازنظر اسالم، ټوک  1
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ُی): دارنګه الله جل جالله فرمایي تزر وازرة وزر أخة : هیڅ ژباړه 1. ُو

دا آیت په  ینفس د بل نفس د ګناه او جرم جزا نه ې پور ته کول

قرآن پاک کې ډېر ځک په تکرار رسه راغلای. او دا مفهاوم پاه دې 

) ةةا ماکسةة ت وعلیهةةا مةةا  قااول د اللااه پاااک کااې هاام یاااد شااویدی:
څاه کاړن تار رسه کاوي د  : هر نفس انساين چېیعنې. 2 اکتسة ت

ګته یې  ده تاه راجاع کېاږي او هغاه څاه چاې د بادۍ  خیر څخه 

 کېږي. څخه کړېوي رضر یې ده ته راجع

چېرې څوک د ناوړو کړنو مرتکب شو هغه ده د خپل اماملو په ه ک

جزا ورسیږي که قتل ممد یا قتل خطا یا شبه خطا او یا رسقه 

کربی یعنې قطاع طریقی کړیوي او یا داسې نورې ناوړه کړنې 

تررسه کړیوي نو د هر یو ځانګړې احکام په قرآن کریم، د نبوي 

په یخیره او د ملاموو په اجتهاد او  وصلی الله ملیه وسلم  د حدیث

استنباط کې  شتون لري نو د اسالمي رشیعت په رڼا کې د بدحو 

او ناخوالو حل او فصل وې نه دا چې ناروا د په ناروا حل ې 

                                                           

، د الزمر سورت، ۱۸، د الفاطر سورت، ۱۵، د االرساث سورت، ۱۶۴ا د ا.نعام سورت،  1

 ، آیتونه.۷
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بلکې د نارو په ناروا حل نيش راتللی د دې خالف د نورو ناخوالو 

 او تربګنیو زیات وا  امکان هم شته.
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 ښځې د مال په څیر په میراث کې وړل کېږي

افغاين ټولنه کې په ځینو سیمو کې  چې کله د بعضو ښځو او     

نجونو و  پالر او غیره وفات ې، نو دوی داساې پاه میاراث کاې 

وړی ې لکه مال کله چې د یوې ښځې خاوناد وفاات شاې هغاه 

ه ور کاول رس هغه ورور،تره ځوی او داسې نورو ته په نکااح  ښځه د

کېږي که چېري هغوی ورکوټي وي، نو دا ښاځه هغاه تاه د مادت 

څخه ورسته ډېر کلونه په خوارۍ او یلت رسه انتظار بايس. د دې 

ه کاې  شاوی، اللاه جال ناوړې پدیدې حرمت پاه دې آیات کریما

ُ يةةةل  ل ُكةةةمح أ  ): جاللاااه فرماااایي َا ُ   ةةةا الَّةةةذيين  آم نُةةة ةةةن  أ ية ه  َا الن يس  ُيثُةةة ء  انح ت 
ةا ُحه  پاه زور  تاسوته روا نه دی چې ښاځي  آی مومنانو: ژباړه  1... ث 

 .رسه په میراث کې وړئ...

دې آیت د شان نزول په هکله ملاموو څو اسباب بیان  د       

 کړي دي:                            

                                                           

 آبت. ۱۹ث سورت: آ اا د النس 1
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اا امام بخاري رحمه الله د ح ت ابن مباس رضی الله ۱ 

به چې یو سړی مړ شو د ایت کوی: کله و ر تعالی منه څخه داسې 

به د ده د ښځي وکالت په الس کې  (قریبانو/ خپلوانو)ده اولیاث 

واخستو د هغې د اهل او  خپلوانو رایه ته به هیڅ اختیار نه وه، که 

غوښتلو به یې، نو نکاح به وررسه وکړه او که نه، نو بل ته به یې په 

ته ساتله، نو د دې ناوړي ر پنکاح رسه ورکړه او پا به یې د نکاح 

روا  ختمولو په هکله  دا یاد شوی آیت نازل کړی شو. نوهغه 

انسان چې الله پاک ورته کرامت ورکړی رسه به یې د مال او 

 میراث په څیر معامله کوله.

                                                                                                                 

اا ابوداود رحمه الله د دې آیات د شاان نازول پاه هکلاه داساې  ۲

روایت کوی : چې د یو سړی به د خپلوانو ښځه به پاه میاراث کاې 

وړه، د نکاح څخه به یې منع کوله تر دې چې مړه به شوه او یاا ده 

ته  واپس هغه مهرچې  پخوا خاوند حې ور ته ورکاړی وه، ور کاړی، 

              دا آیاات نااازل کااړی شااو.                                                                      او روا  پااای تااه رسااولو کااې دې رساام د

اا دارنګه د ح ت ابان مبااس ريض اللاه تعاالی مانهام څخاه  ۳

 روایت دی چې د جهالت په وخات کاې باه چاې د کاومې ښاځي

و او په دې ښځه باه حاې ورته راغل مړ شو، یو سړی به (میړه)خاوند 
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ورواچولو، نو د دې ښځې واک او اختیاار باه  (لکه څادر)یوه جامه 

د ده شو، نو د دغاه روا  او نااوړه دود مناع کولاو پاه اړه دا ما کور 

                             آیاااااااااااااااات کریمااااااااااااااااه نااااااااااااااااازل شااااااااااااااااو.                                                                                       

اا دارنګه د ح ت ابن مباس ريض الله تعاالی مانهام څخاه د  ۴

دې آیت په شان نزول کې داسې روایت دی: کله به چې یو څوک 

به  (ملګری)، نو د ده دوست مړ شو او د ده څخه به لور پايت شوله

کو لخور واچاوه  (لکه څادر)به یې یوه جامه ور ته راغلو او په هغې 

به وه، ناو نکااح باه کاړه  (ښایسته)تری منع کړل که ښکلې  به یې

اوکه بد څیره به وه، نو بیاا باه یاې د مارت وخات پاوری حصااروله 

د دغاه نااوړي دود پاای میراث یې ویسی، نو یکر شوی آیت  ترڅو

  .1ته ټکی کچښودو

نو او یا د نجلۍ  پالر وفات شو  کله چې ښځه کونډه شوه

د اختیار واک ورکړی دی، او  کولی ې  هتاسالمي رشیعت ور 

 څْياو په ځانګړې توګه د واده په  چې پخپلو ژوندنیزو چارو کې

په یوه حیايت او رسنوشت سازه موضوع کې په خپله خوښه ترصف 

 او پرېکړه وکړي. 

                                                           

 آیت په ییل کې. ۱۹ث آ حافظ ابن کثیر تفسیر د سورت النساا د  1
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او یا هغه ښځه چې پالر او یا اولیاث یې وفات شول کونډه ښځه  

د د دې اختیار لري چې له  ناد نکاح په هکله د نورو ښځو په ش

هر  چا رسه به نکاح تررسه کوي او له چا رسه به نکاح نه قبلوي

وخت چې الله پاک د ښځي میړه، پالر اویا بل و  وفات شو نو 

دا ال ډېر د شفقت الی  ده چې ښه وررسه وې نه داچې  وارث 

یې په ظلم او ناروا او بال اختیاره ځیني خپله په نکاح اخک او 

ني نوري په خپل زړه رسه چاته ورکوي چې ډېر ولور ورکړي او یځ

 .بولی پري جوړه کړي

خورا د توقیر او درنښت په کرامت ورکړی او اسالم انسان ته 

دی او په  او له همدې کبله یې خپلواک ګ لی ګوري ورته سرتګه

ټولنیز او فردي ژوند کې د اختیار آزادي ورکړی دی البته دا ډول 

کرامت او د فکر او رأیې آزادي یوازې او یوازې د  لوړ انساين

اسالمي رشیعت له مهمو ځانګړتیاوو څخه ده چې په نورو نړیوالو 

نظامونو او دینونو کې هېڅ شتون نلري او دې فرهنګ په دې 

وروستیو کلونو کې د رشق او غرب په یو لړ غیر اسالمي ملتونو 

ارشاداتو او  يمکې اوس ترویج موندلی دی او هغوی هم د اسال 

توجیهاتو څخه په تقلید، مېرمنو ته د رأیې او فکر آزادي ورکړې 

نظر ته په خورا  ووس لچدل کچږي چې هغوی هم د میرمندی او ا
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چې دا د اسالم مقدس دین څخه یې اخستلی  درنه سرتګه ګوري

او نارینه  ي، اسالمي رشیعت په دې حالت کې دواړو ته ښځدی

دی، او دوی کولی ې چې پخپلو  یته د اختیار واک ورکړ 

ژوندنیزو چارو کېاو په ځانګړې توګه د واده په څْي په یوه حیايت 

رېکړه او رسنوشت سازه موضوع کې په خپله خوښه ترصف او پ

وکړی، نو ښځه که کونډه وي او که پیغله پوره ح  لري چې د 

 ورشیعت د الرښوونو رسه سم په خپل اختیار واده وکړي نو د وارثان

 مال په څېر ویيش. دهیڅ ح  نلري چې ښځي په میراث کې 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 

 

 

محرومول ښځود  د میراث څخه  

په افغاين ټولنه کې دا هم یو بد دود او روا  دی چې ښځینه    

طائفه د دوی د مسلم حا  څخاه چاې میاراث دی محرومېاږي د 

ُ ك  لي ) :په اړوند الله جل جال لاه فرماایي دې ح  ةیٌب  يَّةا تة ة ةالي ن صي لُ يج 
نحةُه  َن   يَّةا ق ةلَّ مي ُ بُة اني و ا قةح اليةد   َ ُ ك  الح یٌب  يَّا تة  َن  و ليلن يس اءي ن صي ُ ُب اني و ا قةح اليد   َ الح

ُُو  ا  ی  ا م فح ُ  ن صي ريُة کوم مال چې لاږ وی او کاه زیاات  د یعنې:  1.أ وح ث 

 )ناارینوو او ښاځینوو ،ېڅخاه پااتې شا پالر، مور او ناورو خپلواناو

                       .همعلومه  مقرره برخه فرض شوی د لپاره(وارثانو

َن النسةاءن » امام طربي روایت کاوی: َر يثة َا ُ ي عةن قتةادة قةال: ثةان
َن ُبةة َالةةدان وا ق ُك ال یعنااې:  لااه قتاااده .« نزلت:وللنسةةاء نصةةیٌب  ةةا تةة

کاې دوی  ترحمه الله روایت دی چاې ښاځو تاه باه وړانادې وخا

ُك)و  میااراث نااه ورکاااوه، نااو دا آیاات نااازل شااو:  للنسةةاء نصةةیٌب  ةةا تةة

                                                           

 آبت. ۷اا د النسآث سورت:  1
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َن  ُب َالدان وا ق او د ښځینه ؤ لپاره معلومه برخه ده د هغه څخاه  ال

 .1چې والدینو او نورو خپلوانو پریښچوي

ُي ) دارنګاه اللاه جال جاللاه فرماایي: ديُثةمح ليلةذَّث   ُ ُ يفي أ وح ةیُكُم ارَّ يَُصي
ان ةتح ِ ي ميريحُل ح   ُ ك  و لينح ث  ي  ة ل ُهةنَّ ثُةلري ةا م ةا تة ة َح   اثةحنة ت ةنیح ي   فينح ُثنَّ نيس اء   ة ة ُنةحرية ی نیح  ا ح

ا الن يصحُا...  ة   ة ل ه  د  له تاسو تاه  د تاساو د الله جل جالیعنې:  2.و احي

پاه هکلاه داساې امار کاوي : نریناه لپااره  دوه   اوالدونو  د میراث 

کااوالی شااې، کااه چېااري د مااړي څخااه ر و پرتلاه د ښااځینه میااراث 

دوه یا زیاتې د دوو څخاه پااتې وی،ناو د دوی لپااره  یوازې لورانې

پااتې وی، ناو نایم مرتوکاه  کې دي او که یاوه  لاوردوه ثلثه د مرتو 

وړي. دارنګه په نورو آیاتونو او احاادیثو کاې د ښاځینه ؤ د میاراث 

اوس هام  برخه یکر دی لکن متأسفانه د هیواد په ډېرو سیمو کې

ښااځینه طایفااه د رواجونااو او دودونااو قرباااين ګرځیااد  چااې  د 

 میراث د ح  څخه بې برخې دي.

                                                           

 . ۸۶۵۵اا د طربي تفسیر، د حدیث شمېره:  1

 آبت. ۱۱اا د النسآث سورت:  2
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غواړم چې دلته په وړاندنیو شپږ ناوړه دودونو اړوند معلومات د 

معارف القرآن تفسیر غوره تحلیل رانقل کړم تر څو د ښځو د 

 حقوقو په هکله صحیح او معتدل موقف اختیار کړی ې: 

 :حالت کې د ښځو ټولنه ېنه وړاند مد اسال 

د جاهلیت د زمانی ټولو قومونو ښځې لره د کورنی استعامل     

خرڅولی شوی، یې پشان به  یود یو څیز حیثیت ورکړی وو د څارو

د خپل واده ښادي کولو هیڅ اختیار حي نه لرلو د دوی اختیارمنو 

 هنبه چه چا ته ورکو  د هغو څخه پرته په حې هیڅ اختیار 

درلوده. د خپلوانو په میراث کې د دوی حصه نه وه بلکه د نورو 

و د سړو ملکیت څیزونو پشان به دوی د سړو په میراث کې راتلی ا

به ګ لی شوی د دوی په قبضه او ملکیت کې به  (مال دولت)

هیڅ نه وو او که په نوم به څه وو نو د سړو د اجازت نه بغیر به یي 

اوند ته پوره شو لرلی، د دې خ هپه دغه مال کې څه دخل ن

مال ئې په څه ډول چه غوښتو، په  (ښځې)اختیار وو چه د دې 

تر دی  هر ځای کې لګولی شو او د پوښتنی کولو ح  هم نلرلو،

 (چه ډېر ترقي یافته ګ لی ې)چه ځنی مغربی ملکونو کې 

 ځینی سړو به ښځه هیڅ انسان نه ګ لو.
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، نه ورته د مبادت هو په دین او م هب کې د ښځې حصه نه 

کولو ح  وو او نه به جنت حقداره ګ لی شوه د روما په ځینی 

مجلسونو کې دا فیصله په مشورې رسه شوی وه چه دا یو پلیت 

ځناور دی، کوم چه روح نه لری د یو پالر د پاره به دا روا ګ لی 

شو چه هغه خپلی ژوندی لونړې په زمکه کې ښخی کړی. بلکه دا 

نښه او د رشافت معیار ګ لی شو، د ځینی خلقو  ممل به د مزت

دا خیال ؤ چه د ښځی په قاتل نه خو قصاص شته او نه دیت که 

چیرې خاوند به یې مړ شو نو ښځه به یې وررسه ژوندۍ په اور 

سوزوله او له منځه به حې وړه. د نبی کریم صلی الله ملیه وسلم د 

نبوت نه  دپیدائش نه پس او د هغوی صلی الله ملیه وسلم 

هااجري کال کې فرانيس د ډېرو اختالفاتو نه  ۵۸۶وړاندې په 

پس دا قرارداد تصویب کړو اوپه هغه کې یف دومره اومنلی شوه 

چه ښځه یو انسان دی خو د سړی د خدمت د پاره ده او دا حې په 

 احسان اوکړو. ړښځه لو

غرض دا چه د دنیا ټولو قومونو او م هبونو ښځې رسه هغه قسم 

وک کولو چه د هغې په اوریدو رسه بدن زیګ ې دې ماجز لس
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مخلوق رسه به نه د مقل پوهې مطاب   معامله کولی شوه نه د 

 مدل او انصاف.

په رحمی للعاملین صلی الله ملیه وسلم او د هغوی په راوړلی 

شوی ح  دین چې د انسان سرتګې یې پرانستي انسان ته حې د 

اوښودله د مدل او انصاف قانون  هقانسان د قدر او مزت یوه طری

یې جاری کړو، د ښځو حقونه یې په سړو داسې الزم کړل لکه 

څنګه چه د سړو حقونه په ښځو الزم دي هغه یې د سړو په شان 

آزاده خپل  واکه او د خپل مال ځان داسې مالکه وټاکله چه یوی 

ښځې لره خپل پالر نیکه هم په نکاح ورکولومجبوره کولی نيش او 

چیرې د هغې اجازت نه بغیر بل چا ته نکاح کړی شوه نو د  هک

دې په انکار به نکاح باطلیږې. او د دې په منظورولو به صحیح 

کیږي د دې په مال کې هیڅ یو نارینه د دې د اجازت او رضانه 

بغیر هیڅ دخل مداخلت نيش کولی. د خاوند د مرت یا طالق 

زور زیاتی نيش کولی  ورکولو نه پس دا خپل واکه ده، څوک پری

په میراث کې د نارینوو پشان ښځه هم حصه لري او په ښځه مال 

لګولو او د هغې رضا ساتلو لره رشیعت محمدی صلی الله ملیه 

وسلم مبادت ټاکلی دی که چیرې خاوند د هغې واجب حقوقو 
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لره نه پوره کوي نو هغه د اسالمي مدالت په زور خپل حقوق یا 

 طالق اخستی ې.

 :د ښځو لپاره هم ډېر اړین دی قیمومت وړ سد 

د اسالم په مقدس دین کې د ښځو په ډېر غ ه کاه  بالشکه    

حقوق شتون لري که ښځه نوي مور،خور، لور، ترور، خاله وریره او 

خورزه به هم نوي، ښځه د انساين نسل د بقا سبب دی نیمه 

 بلکې د نیمي څخه زیاته برخه د انسان د نسل جوړوي، ښځو

کې د اسیا يب يب دفرمون میرمن، مریم د ممران لور، يب يب 

مائشه، يب يب خدیجه   فاطمه زهری ريض الله تعالی منهن په 

ې ريض الله مائشځې شتون لري، یوازي د ح ت يب شان ښ

حدیث روایت شوی دي  او ښځو له  (۲۲۱۰)تعالی منها څخه 

بدبختی وه  خپل مناسب حقونه نه ورکول زور ظلم، او سنګدلی او

کوم چه اسالم ختم کړل دغه شان دوی بی قیده پریښودل او د 

سړو دمرشۍ او انتظام نه ازادول او د خپل د وخت تیرول او 

ډودۍ جامی ګ لو دپاره هم دا یمه واره جوړول د هغې ح  تلفی 

او بربادی ده، نه د هغی د بدن جوړښت  دا پی ی اوچتولی شی 
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ی او د خپل اوالد د پالنې دا غټ کار ر ااو نه د کورنی کارونو یمه و 

 د دغه پی ی پورته کول دې ته څه موقعه ورکوي.

دی نه مالوه د سړو د مرشۍ او انتظام نه په وتلو رسه ښځه د 

ټولی انساين معارشي د پاره لویه خطره جوړیږي په دنیا کې تری 

فساد او مرت ژوبله پیدا کیږي او دی ممل نه راپورته شوی قسام 

نې پیدا کیدل الزمی او د روزانه لیدلو کتلو خربی دی تفقسم 

هم دا وجه ده چه قرآن کریم د ښځو د واجب حقوقو د بیان رسه 

ُجال علیهن درجة) رسه دا هم ارشاد اوکړو چې: د سړو درجه د   ولل

ښځو نه اوچته ده، او په نورو لفظونو کې یې مطلب دا دی چه 

 سړی د ښځو نګران او یمه وار دی.

څنګه چه د اسالم نه وړاندې په جاهلیت اولی کې د دنیاا  رمګ

ټول قومونه د دی غلطۍ ښکار شوی ؤ چه ښځی به یاې د کاور د 

سامان یا د څارؤ په شان ساتلی، دغاه شاان د اساالم د تنازل پاه 

زمانااه کښاای د جاهلیاات اخااری دور رشوع شااو، دیکااې د ړومبااۍ 

صاورت  هغلطۍرد ممل د دی په مقابله کې د دویماې غلطاۍ  پا

ۍ ناه د مش رکې کولی شی. چه په ښځو باندې د ساړو د دوماره 

خالصیدو او خالصولو پرله پسی روانې دي، چه په نتیجه کې حاې 

فحاې او بی حیایې مامه شوه دنیا د جنګ جګړو او د فساد کور 
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جوړ شو مرت ژوبلی دمره ډېرې شوی چه جاهلیات اولای تاه یاې 

ةاجل ا) ید مربو یو مشاهور متالست ورکړو د شک ُ ي هةُل ايمَّةا ُمفح   ُي  او ُمف ة
جاهل زیاتی کوي یا کمي خو په خپل حال برابر او په میانه روۍ 

 .هیاری قائم نه پاتی کیږي

اوس هم دا حال د زمانه سازو خلقو دی چه یا خو به حې ښځه 

انسان نه ګنړلو او چه ترقۍ حې اوکړه نو د ښځو په څټ پروت د 

و کوم چه دنیا دپاره د حکمت او لو سړو د مرشۍ  واک اوغورځ

ښیګړی خربه ده، د دی بد انجام مونږ په خپلو سرتګو وینو او 

او یقین وکړئ چه تر څو د قرآين ارشاد په وړاندې ټیټ نشئ 

 نو فتنې فسادونه به ورځ په ورځ زیاتیږي. ممک نکړو 

اوسنی حکومتونو په دنیا کښی د آمن راوستو دپاره روزانه نوی 

قامئوي، په  ی اود دی لپاره نوی نوی ادارېو نه جوړ و نو نوی قان

چینی نه چه فتني  روپۍ پرلګوي لیکن د کومې يب شمیره

ټیږي هغې طرفته توجه نه ې ورکولی که چْيې نن صبا په و راخ

دنیا کښی د فتنو فسادونو، مرت ژوبلی، جګړو او جنګونو د 

په خیال  اسبابو د تحقی  دپاره یو کمیشن جوړ کړی ې نو ځام
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د اسالمي چوکاټ نه  د ښځېنه زیات  به نیمکښی د دی اسباب 

 .زیات ازادول وي 

مګر د موجود زمانی د هوښیارو خلقو سرتګې ځکه د  دی نه 

پ ی دی چه هغوی نفس پرستۍ کې تردې حده رسیدلی دي چه 

د نفساين خواهشاتو په ضد د خیر ښیګړی هیڅ بندیز نه شی 

 زغملی.

زړونه د ایامن په نور رښانه کړي او په کتاب  ږالله پاک د زمون

پوره ممل  اتو دالله د نبي کریم صلی الله ملیه وسلم په هدای

کولو توفی  مونږ ته راکړي ځکه چه هم دا څیزونه د دنیا او آخرت 

 د نیک بختۍ پنګه ده.

ُُوفي ) د قاارآن کااریم پاادې آیاات: لحم عحةة ريحةةُل الَّةةذيي ع ل ةةیحهينَّ ابي ُةةنَّ مي   1. و   

د ښځو لپاره هم په نېکه توګاه هامغيسا حقاوق دي، لکاه )ژباړه: 

په ضمن کې دا معلوماه  (،ګه چې د نارینه ؤ پر هغو حقوق ديڅن

شوه قرآن حکیم ښځی او خاوند ته خپلی خپلی یمه وارۍ داساې 

اوښودلی چه د سړو په یمه د ښځو حقونه ادا کاول داساې فارض 

، پاه يادا کول فرض د هه یمه د سړو حقوندی څنګه چه د ښځو پ

                                                           

 آیت. ۲۲۸ا د البقرې سورت،  1
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خاوند د خپلو خپلو حقونو دیکې دی خربې ته اشاره ده چه ښځه 

په ځای د خپلو خپلو یمه وارو خیال وسايت که داسې  ېد غوښتن

وشو نو د حقونو د غوښاتلو قضایه باه د مینځاه وځای ځکاه چاه د 

سړی یمه وارۍهم د ښځی حقوق دی او ښځی یماه وارۍ هام د 

خپلی یمه وارۍ پوره کړی ناو د هار  سړی حقوق دی چه هر کس

با د ساپه ضمن کې پوره پاوره ادا شای نان  کس حقوق به د هغې

ټولنې جګړې هم دی نه راپورتاه کیاږي چاه هار یاو کاس د خپلاو 

حقونو غوښتنه په وړاندې لري. لیکن د خپلو یماه وارو پاوره کولاو 

 هډو خیال نه ساتی. 

ګونه جوړ نجد دې نتیجه دا شوه چه د حقوقو د غوښتنی نه 

شول، کوم چه د حکومتونو، موامو، ښځو لو خاوندانو او د هر 

 ېته  د خرب  ېاشار  ېد کریم کس په مینځ کې روان دي، د قرآن

اړخ داسې بدل کړو چه هر کس د خپلو حقونو غوښتلو کښی 

دنرمۍ، چشم پوشۍ، معافۍ او درګزر نه کار واخک او په خپلو 

په دی قرآين تعلیم که ممل  .یمه وارو ادا کولو د زوو ورکړي
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اوشی نو د کورنو او خاندانونو بلکه د حکومتونو او ملکونو اکرث 

 1جګړې به ختمی ې.

 

                                                           

قارآن، د موالناا مفتاي محماد شافیع، د وحیاد اللاه ژبااړه، مطبعاه ا تفسیر معاارف ال 1

 وحیدي کتب خانه،  د کال چا   غیر معلوم.
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 په مهرونو کې ډېر زیاتوالی 

یو د هغو ناوړه دودونو څخه دا هم دی چې ډېر زیات مهر ټاکلی 

 ې ، چې دا کار د ځونانو نجونو او هلکانو د واده کولو په وړاندې

خنډ دی چې ډېر واری د ځوان نسل ودونه ورسته کوي په ځینو 

ج او یا د اورپایې یلخمريب سیمو کې هلکان ډېر کلونه د 

هیوادونو په سفر کې په مزدورۍ تېر کړي تر څو د خپلو د داسې 

درانده ودونو، مهرونو، دواده خوړو، او د خاصو هوټلونو په تاالرونو 

را بلنه او ګډون او دارنګه د  وکې دولیمې ډوډۍ ته د ډېرو خلک

ناوې لپاره په زیاته کاه رسه او سپین زر او ډول ډول قیمتي 

لباس چې د مامو خلکو د وسې څخه بهر وي، چې داسی دارنده 

رواجونو او دودونو زمونږ د ځوانانو نارینه ؤ او ښځینه ؤ ودونه 

وروسته کوي او یا یې د ودونو څخه محروم ګرځوي او ځینې نور 

اداري فساد او نور ناوړه کړنو ته مخ کوې تر څو خپل نورو   ېی

وسه لرونکو ملګړو رسه د واده په مراسمو، راوجونو او دودونو کې 
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جنو د کور ، کله کله داسې  ناوړه دودونه د سیالۍ تر رسه کړي

څخه د تیښتی المل ګرځي او په پایله کې د دوی کورنۍ کې د 

کیږي. په ځینو وختونو کې د واده  اخالقی بد وا  ته لیاره پیدا

دارنده دودونه په راتلونکی کې د واده شوې نجلۍ څخه د انتقام 

او بد  چې د ښځې په وړاندې د تاوتریخوا  یو ډول دی یو 

 ډول نوی دروازه خالصوي.

داسې زیات مهرونه مقررول او الزم ګورځول د اسالمې رشیعت 

 په رڼا کې صحیح کار ندی:

ُ »دی:  تیوپدې هکله را ُ ة  ق ال  ج اء  ر ُجٌل ليل  النَّ ي ي ص لَّى ارَّ ُ يةح ع ن أ  ي ُه
 ُ ةةال  ل ةةُه النَّةة ي  ص ةةلَّى ارَّ  َ ةةنح ا ح نحص ةةاري  ة  ُ أ ة  مي ةة ةةُت امح َ ي تة ز وَّجح ةةال  لي  َ ةةلَّم   ة  ع ل یحةةهي و س 

َني  ةةا   ةةفينَّ يفي ُعیُةة ه  ُحت  ليل یةح ةةلح ن ظ ةة ةةلَّم  ه  ُحُت  ع ل یحةةهي و س  ق ا ق ةةال  ق ةةدح ن ظ ةة ةةیةح ا ح نحص ةةاري ش 
 ُ ةةال  ل ةةُه النَّةة ي  ص ةةلَّى ارَّ  َ ةةا ق ةةال  ع ل ةةى أ رحب ةةعي أ و اٍ   ة  تة ه  ةةمح تة ز وَّجح ةةا ق ةةال  ع ل ةةى ث  ه  ليل یةح
ا اجلح   ةةلي  ةةذ  ُح ي ه  ةةنح عُةة َن  الحفيضَّةةة  مي تُةة أ نَّ ةةا تة نححي ةةلَّم  ع ل ةةى أ رحب ةةعي أ و اٍ  ث  ا م ةةع ل یحةةهي و س 

  ِ نحةُه ق ةال   ة  ة ع ة ةیُب مي ٍِ ُتصي ع ري ةك  يفي بة عحة عينحد ان  م ةا نُةعحطيیةك  و ل كيةنح ع س ةى أ نح نة  ةح
َُُّجل   يیهيمح  ِ  ذ ليك  ال ٍْ بة ع   1.«بة عحري ا ليل  ب ِني ع  ح

                                                           

، دب النظار إ  وجاه املارأو وكفچهاا ملان حرحاد تزوجهاان بابا صحیح االمام مسلم،  1

 .۱۴۲۴دحدیث شمیره: 
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ژباړه: ح ت أيب هریرو ريض الله تعالی منه راویت کوي: چې 

ویی ویل: ما نکاح  ویو سړی نبی صلی الله ملیه وسلم ته راغی ا

وکړه د یوې ښځې رسه د انصارو څخه، نبي صلی الله ملیه وسلم 

ورته وحي فرمایل: آیا ورته کتک د وه؛ ځکه د انصارو په سرتګو کې 

څه شی وي چې خوښ به د نوی ویی ویل: ما ورته کتلی وه او 

ورته ویی فرمایل په څومره د نکاح وکړهی وویل څلور اوقیه باندې، 

الله ملیه وسلم ورته ویی فرمایل: په څلور اوقیه آیا لکه  یلنبي ص

رسه ا اوس ا څه د ده غره د یو اړخ څخه سپین زر را تراشئ  موږ 

کړو په کوم ټولی د جهاد کې به دې ولیږو  شتون نلري چې دریې

تر څو څه الس ته غنیمت راوړي، راوي وایي یو ټولی کي د بني 

 سړی هم وه. هغَمبْس ته ولیږولو چې یو پکې د

 څخه دا الندې نکتې استنباط  کیږي:د دې حدیث 

 اا امام نووي رحمی الله د دې رشحه کې وایي: ۱

لپاره د  دی فقیر سړید نبی صلی الله ملیه وسلم مطلب د 

 داسې زیاد مهر مقرره مکروه ګ ل وه.

اا د شک پرته نکاح یو رشمي امر دی او په وخت د خوف د  ۲

ه رسیږي ډېر خلک د داسو تا فرض مرتبې  یبارتکاب د زنا کې 

زیاتو مهرونو له کبله  نيش کوالی چې دې رشمي امر یعنې نکاح 
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ته الس رسی ولري، د مسلامتو رشمیو څخه دی چې هر څه 

وسیله وي وجوب ته بیا کړن یې واجب کیږي، نو لدې څخه 

معلومیږی چې د حاکم امر په کمښت د مهرونو او د خلکو منع 

تو مهرونو اخستلو څخه د رشمي خالف کار ندی، بلکې ایکول د ز

پدې کار کې د خاوند او میرمني مصلحت په پام کې نیول 

 شویدی او دغه کار د رشیعت  لخوا د تقدیر وړ دی. 

اا په ځینو حاالتو کې د ښخي په نه ورکولو کفث ته د هغې  ۳

خپلوان خپل شخيص مصلحتونه په پام کې نیو  وي لیکن هغه 

د داسې زیات مهر توان نلری او د خپلوانو هدف یف  ثکف

ارساف او فخر وي چې دا کار د رشیعت خالف دی، دې کار ته 

دوام ورکول داسې خپلوان فاسقان ګرځوي او د کفالت صالحیت 

تري سلب کیږي نو د مسلامنانو حاکم ته پکار دی چې په داسې 

 لې.خاحاالتو کې مداخله وکړي او د نکاح واک په خپله و 

اا د ډېر غریبانو او ضعیفانو لوړ مهر المل د نکاح د منع کولو  ۴

ګرځي او د دي کار څخه چې کوم زیانونه او مفاسد منځ ته راځي 

هغه د چا څخه پټ ندی پداسې حال کې چې اسالمي رشیعت د 

مصالحو د تکمیل او د مفاسدو د کمښت او له منځه وړولو لپاره 

 راغلی.
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خو زیاتوالی د مهر د ښځو او د دې خپلوانو  نو اګر چې په ظاهر

لپاره ښه ښکاریږی لکن کوم مفاسد چې په هغه مرتّب کیږي هغه 

 ډېر زیات دي.

ُ النِّكَاحِ أَيررَسُهُ » دارنګه روایت دی: ډېر ښه نکااح هغاه دی  1.«َخْير

چې ډېره اسانه وي. یعنې کومه نکاح چې تکلیف، مهر او نور امور 

ه د رشیعات لاه پلاوه ښاه د خیار او برکات غهیې کم او اسانه وي 

 سبب کیږي.

نه داسې چې ځینې خلک یې واحي چې دا خو که په کم مهر 

موږ خورل ه واده ې بیا خو یي حیثیت او وقار کمیږي،  ځکه د 

مال او شتمنی رسه وقار نه زیاتیږي بلکې وقار په دیانت، تقوی، 

 ښو اخالقو، تعلیم، او ښې روزين رسه زیاتیږي.

ُُ »ې هلکه راویت دی: دپ ف اءي الس ل ميى ي ق ال  خ ط  ة ن ا ُعم  ع نح أ ِبي الحع جح
نةحی ا  ُُم ة   ي الد  َا بيُصُد ي الن يس اءي   فيهنَّ ا ل َح ث ان تح م كح ُ  تُةل اُل   ُ َ ال  أ  ر ري ُه ارَُّ  ة 

ُ ُثمح ِبي ا النَّبي   َ ى عينحد  ارَّي ل ك ان  أ وح َح م ا أ صحد      صلى للا علیه وسلم) أ وح تة 
ُ أ ٌة مينح   صلى للا علیه وسلم)ر ُسَُل ارَّي  ُ  ُأصحديق تي امح ُ أ ة  مينح نيس اشيهي و  امح

                                                           

: ا سنن أيب داود، بااب فایمن تازو  وم یسام صاداقا حتای ماات، د حادیث شامیره 1

۲۱۱۸. 
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ُ ة  ُأوقيیَّة   ُ  مينح ثينحَّت ح ع شح رية  د أيب مجفاث سلمي روایت  ژباړه: 1.«بة ن اتيهي أ ثح

وویله: او ویی  هبدی چې وایي: ممر ريض الله منه موږ ته خط

فرمایل: خربدار د ښځو مهرونو کې تجاوز مکوئ، ځکه که دا کار 

په دنیا کې مزت او د الله پاک په وړاندې تقوی وی نو نبی صلی 

الله ملیه وسلم به د ستاسو څخه ډېر پدې کار بهرت وه، رسول 

الله صلی الله ملیه وسلم خپلو بییانو ته مهر نه ورکړی او نه د ده 

 ته مهر ورکړی شویوه زیات له دولسو او قیو څخه. ولوران

پدې روایت کې ممر ريض الله منه په ډېر یاحت رسه خلک 

منع کړل له  زیاتوا  څخه بلکې په مهرونو کچدی د خلکو فقر او 

 حالت ته د نظر ويس.

 

                                                           

 .۲۱۰۸ا سنن أيب داود، باب الصداق،  د حدیث شمیره:  1
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 ښځینه ؤ رسه تاوتریخوالی

هم دی چې  اپه افغاين ټولنه کې یو د هغو ناوړه دودونوڅخه د

ښځینه ؤ رسه تاوتریخوالی او د هغو وهل ټکول، شکنجه، میبي 

کول  او پوزه غوږ پریکول او دېته ورته کړنې چې دا ټول  د 

اسالمي رشیعت او د موږ د خوږ پېغمرب صلی الله ملیه وسلم د 

 سیرت رسه په ټکر کې دي،

 ي ي صةلی للا علیةةه نَّةةلع ةنح ع  حةةدي للاي بحةني ز محع ةةة  ع ةني ا» ګااه روایاات دی:دارن
مي  َح ُي الحیة  ُ أ ت ُه ج لحد  الحع  حدي ُثَّ جُي اميُعه ا يفي آخي  .1«وسلم ق ال  ُ  جي حليدح أ ح دُُثُم امح

ژباړه: د مبد الله بن زمعه ريض الله منه څخه روایات دی چاې 

نبي صلی الله ملیه وسلم فرمایک دي: د ستاسو څخه دی څاوک 

م په څیر وهل ورنکړئ؛ ځکاه چاې شااید پاه ال خپله میرمن ته د غ

اخر د ورځ کې حې نږدوالی ورتاه وکاړی. یعناې ډېار واري د وهلاو 

وروسته د کوروا  رضورت او اړتیا راې چاې دهغاې پاه یریعاه د 

 نو بیا به پښاېامنه وي ناو بنااث ناروا مالقي څخه دی ژغورل کېږي

وهال  يبمریه په څیر د خپله ښځه نه وهئ ګرچه تاأددې د څوک 

                                                           

 .۵۲۰۴صحیح البخاري، باب ما یکره من رضب النسآث، د حدیث شمیره:  - 1
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لکان د خاوږ  او منصاو  امار دی د نشوز پاه حااالتو کاې جاایز

پېغمرب صلی الله ملیه وسلم څخه هیڅ کله هم په خپل ممر کاې 

وهل ندي واقع شوي مګر که د الله پاک په لیاار کاې د جهااد پاه 

مهال راغلی وي څرنګه چې د مؤمنانو مور ح ات يب يب مائشاه 

للا صلی للا علیه وسةلم شةیقا  لَ ما  ُ  رس» ريض الله منها فرمایي:
ُأةن ُو خا  1.«دما  اُ أن جياهد  ی س یل للاقج بیدهن ُو ام

ژباړه: رسول الله صلی الله ملیه وسلم هیڅکه یو شی په الس نه 

دی وهلی، نه ښځه، نه خادم، مګر د الله تعالی په الره کې د 

الس  هپجهاد په مهال. نو چې کله پېغمرب صلی الله ملیه وسلم 

 وهل ندي کړي نو پورته د هغه څخه قطعا ترې ندي ثابت شوي.

بې له شکه ښځه یو نه یو ډول کمزوري لري خو هره کمزورتیا 

بده نه ګ ل کیږي، ښځه که له جسمې اړخه کمزوري ده نو په 

دې یې څوک مالمتوالی نيش، ځکه په دې کمزورتیا کې د دې 

یا په دې مانا چې زړه تر الس نشته، له قلبې او ماطفي اړخه کمزو 

سواندې او ډېره مهربانه ده، دا په  اصل کې کمزورتیا نه، بلکې د 

                                                           

باب مبامدته صا الله ملچه وسلم لآلثام واختچاره من املبااح  صحیح االمام مسلم، - 1

 .۲۳۲۸، حدیث رقم: أسهله وانتقامه لله مند انتهاك حرماته
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ښځې یو غوره صفت دی او رسول الله صلی الله ملیه وسلم د دې 

صفت ستاینه کړي او تل یې صحابه کرامو ته په دې اړه توصیه 

ًا»: دي کړي ده او فرمایلې یې َا ابلنساء خ . ښځو رسه د 1«استَص

 چلن په هکله توصیه وکړئ. هښ

او همدغه نصایحت یاې د حجای الاوداع پار مهاال چاې، خپال 

زرګونه امات یاې مخاطاب وو تکارار کاړی دی ترڅاو خلاک د دې 

وصیت په اهمیت وپوهیږي، نو ځکه یاې پاه همادې لویاه ورځ پاه 

خپله خطبه کاې همدغاه وصایت تاه ځاانګړی ځاای ورکاړی ؤ او 

َا ابل» فرمایلې یې ؤ: َان عنةدکمً خنساء استَص ښاځو  2.«ا؛  انا هن ع

رسه د نیکو چلن په هکله وصایت وکاړئ؛ ځکاه دوی ستاساو رسه 

 بندیاين دي.

ښځې یې ځکه له بندیانو رسه تشبیه کړي چې، ساړی واکمان 

یې، د طالق واک له سړي رسه وي او له جسمې پلوه هم پر ښاځه 

غښتلی وي، له همدې امله رسول اللاه صالی اللاه ملیاه وسالم د 

                                                           

 ا متف  ملیه. 1

ا سنن الرتم ي، باب حا  املارأو ملای زوجهاا و   تفسایر ساورو التوبای، د حادیث  2

 .۱۱۶۳، ۳۰۸۷شمېره : 
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ًکم» ي ماطفه د ښځې پر وړاندې داساې را ګرځاوی:ړ س ًکم  خة خة
ًکم  هلي  .1« هله و أان خ

ستاسې غوره څوک هغه دی چې د خپلې کورنۍ/میرمنې پر 

 وړاندې غوره وي او زه د خپلې کورنۍ/میرمنې پر وړاندې غوره یم.

رسول الله صلی الله ملیه وسلم په یاوه ډېاره بلیغاه جملاه کاې 

و رسه په اهمیت، ارزښت او مقام کې برابرې بللې  هښځې له نارین

دي، د ښځیتوب له امله باید هیڅکلاه پاه کماه سارتګه ورتاه و ناه 

ُجةةال» کتال ې، فرمااایلې یااي دي: بیشااکه  .2«ان النسةاء شةَاشق ال

  ښځې د نارینه ؤ په مثل دي.

رسه کړي  (نظائر او امثال)مانا په  (شقائ )ابن اثیر رحمه الله د 

   دی.

یوازې هغه کلامت نه دي چې ښځې له ماطفي پلوه پرې  دا

تسکین ې، بلکې دا د رسول الله صلی الله ملیه وسلم هغه 

                                                           

ا سنن الرتم ي، باب فضل ازوا  النبی صالی اللاه ملیاه وسالم، د حادیث شامېره :  1

۳۸۹۵. 

یره:  کر احتالماا، د حادیث شاما سنن الرتم ي، باب فیمن یستیقظ فیری بلال والی 2

۱۱۳. 
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ممک ژوند دی چې، هره ورځ او هره شېبه به یې په خپل او د 

 صحابه کرامو په کورونو کې تکراریده.

د ښځو اړوند د رسول الله صلی الله ملیه وسلم ځینې موقفونه 

چې، څومره یې له ښځو رسه نرم چلن کړی دی او  وو په ګوته ک

 څومره یې له نرمۍ، تسامح او بښنې کار اخیستی:

ٍُ ر رح ُة ارَّي ع ل یحهي ع ل ى النَّبي ي » ت أحذ ن  أ بَُ ب كح ًٍ ق ال  اسح صلى للا -ع ني النة عحم اني بحني ب شي
َحت  ع اشيش ة  ع اليی ا  ة ل مَّ  -علیه وسلم ُ  أ ر اكي   س ميع  ص  ا د خ ل  تة ن او    ا ليیة لحطيم ه ا و ق ال  

َلي ارَّي  ت كي ع ل ى ر ُس َح ُح  عينی  ص     ج ع ل  النَّبي    صلى للا علیه وسلم)تة 
َ ال  النَّبي    صلى للا علیه وسلم) ٍُ ُملحض   ا  ة  ُ ج  أ بَُ ب كح صلى للا علیه )ُ حُجُزُه و خ 

ُ    لموس نی  خ  ٍُ )ج  حي ُتكي مين  الَُُّجلي ث یحا  ر أ يحتيني  أ بَُ ب كح َ ذح ٍُ  أ نةح ِ  أ بَُ ب كح . ق ال    م ك 
َلي ارَّي  ت أحذ ن  ع ل ى ر ُس م ا ُثَّ اسح َ ال    صلى للا علیه وسلم)أ نَّ ُُه ا ق دي اصحط ل ح ا  ة  َ ج د   ة 

لحتُ  لحميُكم ا ث م ا أ دحخ  ال ِني  ي سي ُم ا أ دحخي َ ال  النَّبي  م     ُحبيُكم ا.  ة  صلى للا علیه )اِني  ي ح 
 1.«ق دح  ة ع لحن ا ق دح  ة ع لحن ا» وسلم

بن بشیر څخه روایت دی چې ابوبکر ريض اللاه  د نعامنژباړه: 

منه  د رساول صالی اللاه ملیاه وسالم څخاه اجاازه واخیساته او د 

یاې د  رسول الله صالی اللاه ملیاه وسالم کورتاه دنناه شاو ناڅاباه

ريض الله منها غږ په لوړ اواز واوریادل، ورغای   خپلې لور  مائيش

                                                           

 .۵۰۰سنن أيب دادو، باب ما جآث فی املزاح، حدیث رقم:  - 1
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او غوښتل یې چې په څپیړ یې ووهي او ویل یې : تاه ناه پاوهیږي 

چې، پر رسول الله صلی الله ملیه وسلم په لوړ اواز نااري وهايی  

رسول الله صلی الله ملیه وسالم یاې مخنیاوی وکاړ، اباوبکر ريض 

ره ووتل، چاې کلاه هغاه ووتال رساول اللاه و کالله منه په غوسه له 

ُجل؟» :صلی الله ملیه وسلم وفرمایل   .«کیا رأيتِن انَذتک من ال

و دې لیدم، څنګه مې له سړي خالصه کړيی راوي وایاې: څاو 

ورځې وروسته بیا ابوبکر ريض اللاه مناه د رساول اللاه صالی اللاه 

ورتاه  وملیه وسلم کورته ورغی چې، دواړو بیرتاه ساوله کاړي وه، نا

ویې ویل: ماته  د ستاسو سولې پاه وخات د ننوتلاو اجاازه راکاړئ 

څرنګه مو چې  د جګاړې پاه وخات اجاازه راکاړې وه ، نباي کاریم 

دا کاار  «قد فعلنا قـد فعلنـا» صلی الله ملیه وسلم ورته  وفرمایل:

 : موږ اجازه درکړې.کار مو کړی یعنېمو کړی دا 

د پالر تر رحمت  د رسول الله صلی الله ملیه وسلم رحمت

وړاندې شو، د ح ت مائشې ريض الله منها پالر ابوبکر صدی  

ريض الله منه غوښتل چې خپک لور ته جزا ورکړي، خو رسول 

الله صلی الله ملیه وسلم پرې رحمت وکړ او د هغه مخه یې 

 ونیوله کړه.
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کله نا کله یې یوه میرمن یوه لویه خطا کوي، او د خلکو له مخه 

د رسول الله صلی الله ملیه وسلم د اییت المل  ویې کوي ا

کیږي، خو بیا هم د رسول الله صلی الله ملیه وسلم د رحمت له 

امله د هغې موقف ستایل کیږي، او د هغې کمزورتیا بښل کیږي، 

بلکې د هغې خطایې د هغې غیرت بلل کیږي، مکس العمل نه 

 ږي.یکرامنځ ته کیږي، له تسامح او نرمۍ څخه کار اخیستل 

ةان  النَّة ي   عينحةد  بة عحةضي نيس ةاشيهي »:پدې اړوند روایت دی  ٍْ ق ةال  ث  ع ةنح أ ن ة
ُ ب تي الَّةيتي النَّة ي   ةا ط ع ةاٌم   ض ة ف ٍة  يیه  مينينی  بيص ةحح د ى أُمَّه اتي الحُمؤح يفي  ُ   أ رحس ل تح ليحح

ف ُة   انةحف ل َ ةةتح  َ ط تي الصَّةحح ةة ةا ي ةةد  اوح ةاديمي   س  ف ةي ُثَّ  بة یحتيه    ج م ةع  النَّةة ي   يل ةق  الصَّةةحح
َُةةةَُل ري ةةةار تح أُم ُكةةةمح ُثَّ  ف ةي و ية  ةةةان  يفي الصَّةةةحح ةةةا الطَّع ةةةام  الَّةةةذيي ث  ةةةُع  يیه  ج ع ةةةل  جي حم 
ف ة   ةةا   ةةد   ع  الصَّةةحح َ  يفي بة یحتيه  ةةنح عينحةةدي الَّةةيتي ُهةة ف ٍة مي ةةَّتَّ ُأِتي  بيص ةةحح ْ  اوح ةةاديم  ح  ةة   ح 

یح   َر ة  يفي بة یحةةةةتي الَّةةةةيتي ة  الصَّةةةةحي ُسةةةة ةةةةك  الحم كح ف تُةه ا و أ محس  ُ تح ص ةةةةحح ةةةة  ليل  الَّةةةةيتي ُثسي
ُ تح  ُ تح » ث س   1.«ُثسي

له انس ريض الله منه څخه روایت دی، هغه وایې رسول  ژباړه: 

اللااه صاالی اللااه ملیااه وساالم لااه یااوې میرمنااې رسه ؤ، چااې بلااې 

م الس یاې ووهال، دامیرمنې یې یوه کاسه خواړه را ولیږل، نو د خ

                                                           

 .۵۲۲۵ا صحیح البخاري، باب الغیرو، حدیث رقم:  1
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کاسه الندې پریوته او ماته شوه، رسول الله صلی الله ملیاه وسالم 

د کاسې ټوټې رسه یوځای کړي، بیرته یې هغه خواړه پکې ټولاول 

ستاسو مور غیرت وکاړ، خاادم یاې منتظار « ريةارت أمکةم»او ویل یې: 

کړه تر دې چې دهغې کور څخه یې بله روغه کاسه راوړلاه اود چاا 

د دې پاه کاور  ه شویوه هغې ته ورکړه او ماته کاساهتاکاسه چې م

 پاتی کړه.   (یا ماته شویوه)کې چې ماته کړیوه 

رسول الله صلی الله ملیه وسلم د خپلې میرمنې قهر او غضب د 

هغې غیرت وبلل، د هغې درنښت ته یې پاملرنه وکړه، ویې 

فرمایل: ستاسې مور غیرت وکړه، د هغې د قهر او غوسې په 

کې یې هیڅ غربګون و نه ښود، په ډېره اسانۍ  ډول یې له  لمقاب

 موضوع رسه برخورد وکړ.
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 په ځانګړی ډول د واده په ډوډۍ کېارساف 

د موږ په ټولنه کې بل یو ناوړه دود ارساف او په ځانګړی ډول    

د واده په ډوډۍ کې يب دریغه زیاتوالی او ارساف دی،الله جل 

َا )رښوونه کوي فرمایي: ال جالله په قرآن کریم کې  ُب َا واش وکل
َا ل  ُ تس ُ نیُو او وخورئ او وڅښئ او له حد نه ژباړه: 1. نه ُُب املس

 .له له حدنه تیری کوونکي نه خوښويتیری مه کوئ الله جل جال

ارساف کوونکي په خپلو ناوړه کړنو رسه شیطان رسه دوستي او  

َا ملالن )وروري کوونکي دي، الله تعالی فرمایی :  َان  ذرين کان لخ
َرا  ُبه کف په باوري توګه بی ځایه ژباړه: 2.الشیاطنی و کان الشیطان ل

دي او شیطان د خپل رب لګښت کوونکی د شیطان وروڼه 

.  ارساف د مال اضامت دی او اضامت حرام دی ناشکره دی

څرنګه چې د الله جل جالله رسول صلی الله ملیه وسلم 

ُه لکم »:فرمایي ُة اث قیل و قال و ل اعة املالالثلن للا ک  و کري
                                                           

 , أحت .  31د ا.مراف سورت:  -1

 آحت . 27د اإلرساث سورت :  - 2
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بد او ناوړه بلک ژباړه: الله ستاسو لپاره دری شیان  1.«السؤال

د مال ، (و کې مناقشې او له حد زیاتوا خرب )دي، قیل و قال 

ضایع کول او ډېر سوال کول.د ډېر خوراک په هکله رسول الله 

ُا من بطنن  ما مأل آدمي وعاء» :صلی الله ملیه وسلم فرمایک دي ش
حسب ا دمي لَیمات يَمن صل هن  فن ريل ت ا دمي نفسه  ريلِ 

ُا  وثلِ للنفْ  2.«للطعام وثلِ للش

انسان هیڅ لوښی د ګیډې نه بدتر نه دی ډک کړی د ژباړه:  

انسان لپاره کافی ده چې څو مخترصې منړی وخوري څو په هغه 

لب اغرسه خپله مالسمه کړي، که چېرې په انسان باندې نفس 

رېیمه دي څښاک او بله ي طعام، بله دشو نو درېیمه برخه دی

 . وګرځوي درېیمه دي نفس لپاره  دي

موږ هیواد یو فقیر، جنګ او جکړو ځپلای دی چاې ډېار خلاک 

یااې ناچاااره يب وسااه او الالهانااده دي، ډېااری داسااې وګااړي هاام 

شتون لري چې اقتصادي وضع یې صفر دی، یا خو هیڅ څاوک د 

ستونزو او اړتیاوو پوره کولو نلري؛ ځکه په جګاړو او  ولمزدورۍ، خپ

                                                           

 .متف  ملیه -1

 .۳۳۴۹اا سنن ابن ماجه، باب االقتصاد فی ا.کل و کراهی الشبع، د حدیث شمیره، 2
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خپل منځي شخړو کې یې د کور رسپرستان او متولیاان شاهیدان 

شوی دي حتی ځیني داسې خلک هم شتون لاري چاې د خپلاو 

شهیدانو او مړو جسدونه هم السته ندی ورغک، بناث موږ تاه هایڅ 

تب یر وکاړو،  ډول جواز نشته چې د خپل مالونو په هکله ارساف او

راځئ چې د هغو لوړ بیه خوراکونو او د مشهورو هوټلونو د تاالرونو 

پر ځای متوسطه ډودۍ اوخوراکونه په متوسطو هوټلونو او یا خپل 

کورونو کې ودونه وکړو او هغه زیايت روپۍ خپلو يب وسه ګاونډیانو 

رسه مرسته وکړو او د دې حدیث مصداق وګرځورساول اللاه صالی 

ګاونډی ته د نیکۍ پاه اړه اباویرريض اللاه تعاالی  وسلم الله ملیه

ُقةة  ةأکريُ ماءهةا و » منه ته خطاب کوي فرمایي: ن أابذر لذا ط خت م
ًانةك ای ابوزره  کله دی چې خاوروا پخاه کاړی  ژباړه:   1.«تعاهةد ج

 .ته تری ور کړهاوبه یې زیايت کړه او ګاوندی 

 :یک دياماپه بل حدیث که رساول  صالی اللاه ملیاه وسالم فر 

َمن مةةن يشةة ع و جةةاره جةةا» ژباااړه: هغااه څااوک  2.«الةةی جن ةةه شعلةةیْ املمةة

کاې  ګدی چې ماوړ وي او ګاوناډی یاې پاه څناکامل مسلامن ن

                                                           

 .۱۹۴۴، د حدیث شمیره: ب ح  الجواراسنن الرتم ي، ب-1

 ، امام یهبي صحیح ګ لی.۳۳۸۹شعب اإلیامن للبیهقي، دحدیث شمْيه:  -2



 ...د رشیعتد ناوړه دودونو او  

70 
 

قةال رسةَل للا صةلی للا » وږی وي. په بال حادیث کای راغاک دي:
ًان  ًهم لصةةاح ه و خةةً اجلةة علیةةه وسةةلم: خةةً ا صةةحا  عنةةدللا تعةةالی خةة

 ً ژبااړه: رساول اللاه فرماایک دي: د اللاه  1.«جلاره مهعندللا تعالی خ

پاااک پااه وراندېااډېر ښااه ملکااري هغااه دي چااې د خپاال ملګریپااه 

وړاندې ښه وي او ډېر ښه ګاوندحد الله په وړانادې هغاه دي چېاد 

 خپلوګاوندېپه وړاندېډېر ښه وي.

نن ورځ د پوهانو او ډاکرتانو د څیړنو په اثر ثابته شوې ده چې د 

ره قوانینو څخه یو دادی چې ډېر خوراک د ډول ډول و غروغتیا له 

 ناروغیو رس چینه ده. 

موږ چې مال خری کوو د هغه داسې پوښتنه موږ نه کیږي 

څرنګه چې د هغه السته را وړنو موږ نه پوښتنه کیږي پدي هکله 

ُزة أ  عن»:روایت دی  علیه للا صلى للا رسَل قال: قال ا سلمي ب
َم دقدماع  ُتزول وسلم ُه عن يسقل حَّت الَیامة ي  وعن أ ناه  یم عم
  یم جسمه وعن أنفَه و یم اثتس ه أين من ماله وعن  عل  یم علمه
 2.«هأبال

                                                           

 .۱۹۴۴د حدیث شمیره: ر،سنن الرتم ي، باب ما جاث   ح  الجوا -1

 .۲۴۱۷اااا سنن الرتم ي، باب القیامی، د حدیث شمیره: 2
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د ايب برزه اسلمي ريض الله منه څخه روایت دی چې ژباړه: 

رسول الله صلی الله ملیه وسلم فرمایک دي: د قیامت په ورځ به 

تر څو تری  ونه پوښتل ې د  د انسان قدمونه کوم طرف الړ نيش

ممر څخه چې په څه کې حې تېر کړی، د ملم څخه چې څومره 

الس ته یې  ری کړی، د مال څخه چې د کوم ځایهیې ممل پ

ه چې په راوړی او کوم ځای کې مرصف کړی او د جسم د ده څخ

 .  څه کې یې زوړ کړی

نکاح یو طبیعی او فطري قانون دی، که چېرې د نکاح د 

یا وروسته کیدو لپاره کوم مامل سبب ې هغه انساين  وپریښود

ضد مامل دی چې باید مخنیوی یې وې. یوه بله بدمرغی چې 

په نورو فسادونو برسېره د نکاح مخه ډ  کوي درانه مهرونه او 

مالماتوونکي جهیزونه او بې اندازې لګښتونه او د نکاح په 

که چېرې په  جشنونو کې بې معنا ترشیفات او نورمصارف دي نو

دې هکله ارساف نه کیدای نو لویه برخه ستونزې به حل شوې 

دغو درانه مهرونو او جهیزونو کې  ارساف  څخه  ېراځئ د وای.

ځان وژغورو او  هغه مالونو د یتیامنو په کفالت او هغوی رسه په 

مرسته کې مرصف کړو تر څو د مال د ارساف د ګناه څخه په امن 

اجر مستح  شو چې په حدیثو کې یکر  او هم د هغه ثواب او
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شوی، پدي هکله رسول الله صلی الله ملیه وسلم فرمایک دي: 

ژباړه: زه او هغه څوک چې د  1.«أان و کا ل الیتیم  ی اجلنة هکذا»

یتیم پالنه کوي په جنت کې به داسې یو ځای یو. یعنې د دې 

 .یوګوتو په څیر نږدې به په جنت کې دواړه 

وړه دودونو کې مرصف پر ځای بایاد یتیامناو رسه اناو د دارنګه 

ښه چلن او د هغوی ښووين او روزين ته پاملرنه وکړو تر څاو د دې 

ق ةال  ر ُسةَُل للاي صةلى للا علیةه وسةلم: ... »: مبارک حدیث ماملین شو
ةا  ة   ةليمينی  ي تيیم  ةٌد ميةن  الحُمسح ُ  ي ليي أ ح  ُْ حُم مٍَّد بيی ديهين  ية ت ةُهن یُ و الَّذيي نة فح ةُن وُي سي حح

ُ ةٍ  ةةعح ةةة ن و أ عحط ةةاُه بيُكةةل ي ش  ُ ٍة د ر ج  ةةعح ُ ل ةةُه بيُكةةل ي ش  َّ ج ع ةةل  ارَّ ُ  ع نحةةُه  لي ةةن ة ن و ث فَّةة ح س 
ُ ٍة س ةی يق ة   رسول الله صلی الله ملیاه وسالم فرماایک  :ژباړه2.«بيُكل ي ش ةعح

 دی،ېاکالس  پاه دهغاه روح زماا ېچا یات هغاه پاه قسمدي: ... 

غااړه  پاه پالناه ښاه دهغاه او کفالت وکړي یتیمد  ېچ مسلامنر ه

یاې درجاه اوچتاه  کاې واخک الله پاک د هر یو ویښته پاه مقابال

ي او د هار ویښاته پاه مقابال ورتاه یاوه نیکاي ورکاوي او د هار ړ ک

  .بښيور وه ګناه ییې  کې ویښته په مقابل

                                                           

 .۶۰۰۵د حدیث شمیره:  ،إْلِميَانِ ا ُن الَْعْهِد ِمنَ ٌب ُحسْ با البخاري،صحیح  -1

شاااعب اإلیاااامن للبیهقاااي، بااااب   رحااام الصاااغیر و تاااوقیر  الکبیااار، د حااادیث  -2

 .۱۰۵۳۰شمیره:
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 زرکانو او مړزانو جنګول سپو، چرګانو،د 

د چې د زموږ  په ټولنه کاې لاه ډېار پخاوا ناه پاه و دیو بل ناوړه 

او  چاې هغاه دساپو، چرګانو،زرکاانو مړزاناو ځینو وکړو مسلپ دی

داسې نور حیواناتو جنګول دي بالشکه چې په ډېرو احادیثو کاې 

د حیواناتو حقوق بیان شوی دي او د هغوی تعا یبول لویاه ګنااه 

د ځیناو  ه کاارو ړ بلل شوي، لیکن بیا هم د موږ په ټولنه کاې دا ناا 

وګړو له لوري د رسم او ماادات پاه ډول راروان دی او پرتاه د کاوم 

احساس د دینه چې ایا دا ګناه دی اوکاه ناهی ناو ډېار د افساوس 

ځای دی چې د موږ د افغان، غیريت او مجاهد ولاس لاه هغاو يب 

ژبه څاروحو چې الله پاک موږ ته مسخر او تابع کړیادي، ظلام او د 

 ف  چلند وکړو، اسالمي رشیعت موږ ته په هرال اسالمي رشیعت خ

ساه لرونکي څیز د ترحم او مهرباانۍ الرښاوونه کاړی دی څرنګاه 

َّ چااې روایاات دی لُةةُغ بيةةهي النَّةةبي ٍُو ية  ةح ةة   )صةةلى للا علیةةه وسةةلم(:ع ةةنح ع  حةةدي ارَّي بحةةني ع مح
ل  ا  رح ي ية  » َا أ هح ُُهُم الَُّرح ُن ارحر ُ ُحر  َن  ية  ُ  .1«ر حُكمح م نح  ي السَّم اءي ُح الَُّاري

                                                           

 .۳۹۴۳ا سنن أيب دادو، باب الرحمی، د حدیث شمیره:  1
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ژباړه: دمبد الله بن ممرو ريض الله منه څخه روایت دی چې 

رسول الله صلی الله ملیه وسلم ته به یې د دې روایت سند 

رسولو: رحم کوونکو باندې به رحمن یات رحم کوي، نو د ځمکې 

اهل باندې رحم وکړئ تر څو هغه یات چې په اسامن کې دی 

 وکړي.  محپرتاسو ر 

که چْيې دې حدیث ته موږ زیر شو نو معلومیږي چې اهل االرض کې 

ټول حیوانات چې د موږ د ګ ې لپاره پیدا کړی شوی دي په هغو باندي 

ترحم کول رشمي امر دی او المل دی رحم کیدلو دی په موږ باندې، ځکه 

جزا د جنس د ممل څخه وي نو د رحم په مقابل کې په رحم وینو، که 

مو په حیواناتو رحم ونه کړو او هغوی مو په جنګ واچول او هغو ته  ېچېر 

مو په ډول ډول تع یب او زورونه ورکړه نو الله د نه کړي چې موږ په جنګ، 

ورانۍ  او هالکت رسه مخ شو او خپل منځي جنګونه به نورهم دوام دار 

 یې غټ غټې، څرنګه چې اصحاب فیل د خانه کعبې د نړولو په قصد 

یې ناوړه ګ ه  څخه (فیالنو)ه راوستک وه  او دغو حیواناتو ځان رس  نفیال 

لکه پورته کوله په مقابل کې الله جل جالله د هغوی حالت داسې وګرځولو 

، نو راځئ لدې قراين واقعې څخه پند د څارویو شخوند وهل شوي واښه

 .ور و زرکانو او مړزانو... د جنګولو څخه ځان وژغ چرګانو،واخلو او د سپو، 

 

 



 ...د سپو، چرګانو، زرکانو 
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 د حیواناتو د جنګولو حکم:

د حیواناتو جنګول، هغوی یو تربله په جنګ تیازول او پاه هغاو 

ظلم کول په اسالمي رشیعات کاې حارام دی، څرنګاه چاې سانن 

عةن ااهةد أن النة  صةلى للا »:ترم ي په خپل سند رسه روایت کاوي
ُيش بنی ال هاشم  1.«علیه و سلم هنى عن التح

ت دی چې ح ت رسول الله صلی یاژباړه: ح ت مجاهد رو 

الله ملیه وسلم د حیواناتو ترمنځ تیزول یعنې په جنګ اچولو 

 څخه یې منع کړي.

عةني ابحةني »:دارنګه سنن أيب دادو په خپل سند رسه روایات کاوي
ُييشي ب ةةةةنیح    صةةةةلى للا علیةةةةه وسةةةةلم)ع  َّةةةةاٍس ق ةةةةال  هن  ةةةةى ر ُسةةةةَُل ارَّي  ةةةة ع ةةةةني التَّحح

اشيمي   2.«الح ة ه 

څخه روایت دی چې  منهام اړه: د ابن مباس ريض الله تعالیبژ 

رسول الله صلی الله ملیه وسلم د حیواناتو د جنګ اچولو څخه 

 منع کړي.

                                                           

سنن الرتم ي، باب کراهیی التحریش بین البهائم وال ب والوسم، د حدیث شمیره:  1

۱۷۰۸ ،۱۷۰۹. 

 .۲۵۶۴ا سنن أيب داود، باب فی التحریش بین البهائم، د حدیث شمیره:  2
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د حیواناتو د جنګولو په هکله د ځینو فقهاؤ 

 څرګندونې:

ليیجي و اإلحرحس ال بيَ  ) َ اني  ِبي عحن  اإلحريُ اءي و التَّسح ُييُش احلح یة  دي الصَّیحدي صح أ مَّا َت ح
ال ف  ب نیح   ُ  خي .و  تي َ اان  ن و م ا يفي م عحن اُه مين  احلح یة    ُم  اٌر ث فيرحس ال الحك لحبي الحُمع لَّمي
ه ا ع ل ى بة عحٍض  ُييضي بة عحضي ن بيت حح اشيمي ُييشي ب نیح  الح ة ه  ُحم ةي التَّحح َ ه اءي يفي ُح الحُف

نَُّه س ف هٌ  هي ع ل یحهين  ي ن و ُرِبَّ ا أ دَّى ليل   و ت حیيیجي َ اني یة  و يُةؤ د يي ليل  ُحُصَل ا حذ ى ليلحح 
 ٍَ ُُو ُي: هن  ى ر ُسَل ارَّي ص لَّى ارَُّ ع ل یحهي  ليتحال  يهي بيُدوني ري ُ ٍ  م شح و ج اء  يفي ا حث 

اشيمي  ُييشي ب نیح  الح ة ه   1. و س لَّم  ع ني التَّحح
معنی دی تیزولو، مسلپ کولو  هژباړه: د حیواناتو تحریش چې پ

اود ښکار پسې لیږدول دی، که چېرې د تعلیم ورکړی شوي سپي 

او یا د  ده په څیر نورو حیواناتو  په یریعه رسه وي نو بیا مباح 

دی. او په حرمت د تحریش د حیواناتو په هکله په منځ د فقهاؤ 

کې کوم اختالف شتون نه لري تحریش په معنی د تیزولو او 

کولو په جنګ رسه د ځینو حیواناتو په ځینو نورو باندې  ثبام

دی؛ ځکه دا ناپوهي دی او المل د زیان او رضر کیږي په حیوان 

                                                           

 ، مکتبه شامله.۱۹۵، مخ ۱۰ا املوسومی الفقهیی، ټوک  1
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پوري او ډېر واري سبب د حیوان د هالکت ګرځي پرته د کوم 

رشمي موخې څخه، ځکه په اثر کې راغک دي: چې رسول الله 

جنګولو اویو تربله  صلی الله ملیه وسلم د څارویو او حیواناتو د

 تیزولو څخه نهي اومنع کړي. 

رېښتیا هم چي زمونږ پروردګار په خپلو بندګانو څومره زړسواند 

او مهربان دی چي دهغوی دګ ې او فایدې لپاره حې ګڼ شمېر 

انسان څو ګونه  څاروي چي په جوړښت، قوت او ضخامت کي تر

 وتابع ګرزو  دي، بچا مونږ و  ددې څاروی، زحات دي

دپیدایښت دموخو رسچپه له هغوی نه داسې کارونه اخلو چي 

بېځایه او بېګ ي شوق او هوس مړوي او نوره هېڅ   حوازي زمونږ

ګ ه نلري پدې رسبېره دڅارویو دا ډول منفي کارونه دهغوی لپاره 

 . پرهارونه او ستوماين پېښوي  ډار، ځورونه، خوږ،

دین دهغو تفریحاي  نیداهم باید له یاده ونه باسو چي داسالم مب

لوبونه مخنیوی نکوي کومي چاي انسااين جسام تاه ګ اه رساوي 

اودايس څه پکي نه وي چي له دیني مقرراتاو رسه ټکار وي، لکاه 

بااې حچاااحي، دنارېنااه وو او مېرمنااو حوځاااحي ګااډون، بااې موجبااه 

دڅارویو ځورول او حوله بل رسه جنګول، بلکه مسلامنان حاې کولاو 
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راوړلو تاه ورباو ، لکاه دالمباو وهلاو زده  هتاو د مهارتونو پکي الس

کړه، دآساونو ځغلاول او یاا دآساونو دساورلۍ مساابقې لکاه نېازې 

نښي وېشتل مخکي په غشاو او اوس پاه موډرناو وسالو او  وهل، د

همدا راز نوري لويب چي دانسان روغتیا اوجسم ته ګ اه رساوي او 

حاا  ېلکه منډي وهل او ورز رشمي مقرراتو په چوکاټ کي وي،  د

 . ناااااااااااااااااوري لاااااااااااااااااويب مترحناااااااااااااااااي

داچي مونږ څاروي او یا مرغان حوله بال رسه جنګاوو آیاا دادخپال 

تش شوق دپوره کولو لپاره دهغو بې موجباه ازارول ناه دیی ماونږ 

و  دا له یاده اېستک چي له مونږ څخه به ددې څاروحو په هکله 

 دقچامت په ورځ پوښتنه کېږيی

 و حکم:لدد حیواناتو په جنګولو د رشط کېښو 

بحااث د څااارویو اوحیواناااتو د جنګولااو حکاام هغااه  پااورتنیدا    

صورت وه چې په هغه کې کوم رشط نه وي اېښودل شوی اما کله 

چې د حیواناتو په جنګولو کې رشط او مال کیښاودل ې ناو لاه 

 پورته ګناه رسه بیا قامر هم پکې راغی نو قامر څه شی دیی
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پریکړه او اتفااق وې پاه  ېقامر: هغه معامله ده چې په هغې ک

رشط لګولو د هغې په  ګ لو یا په بایللو رسه چاې دا ګ اه او تااوان 

 په نوم یادیږي. (َمیْرِس )م او نا معلوم وي بیا دا د قامر یې مبه

قرآن کریم کې قامر حرام او د شیطان ممل بلل شوی: الله  

َاح لينَّ ا اپاک فرمایي:  ا الَّذيين  آم ُن ُ ُم وح  )ن  أ ية ه  ُُ و ا  نص اُ  و ا  زح یحسي ُُ و الحم  مح
َن   ليُح َُه ل ع لَُّكمح تُةفح ت نيُ  ٌْ م ينح ع م لي الشَّیحط اني   اجح ژباړه: ای  1.ريجح

د فال، دا څلور )چه رشاب او قامر او بتان او غيش مؤمنانو  یقینا 

پلیت دي د شیطان د کړنو څخه دي نو له دې څخه  (واړه ټول

 ئ لپاره د دې چې نجات ومومئ.تاځان وس

کومه لوبه کې چې رشط لګول شوی وي او وړل او بایلل پکې 

 وي هغه د قامر په حکم کې دي په دې هکله اثر دی:

« َُّ ًيين  م ة ة ثة ن ا ر َّاُد بحُن جن يیٍح  ق ةال  : ر أ يحةُت ابحةن  سي : حدَّ ثة ن ا و ثيیٌع ن ق ال  ح دَّ
م  الحعي  َح ةةاٍن ية ة ةةاُن ن دي یةةع ل ةى رييلحم  : ن  رييلحم  ةةال   َ زي ن  ة  َح جلح ة ُُون  ابي ةةام   َ ُهةمح ية تة  ُحب ةةد و   ابلحمي

ُي  ة ُُوا ,   فينَّ الحَيم ار  ميةن  الحم یحسي َ امي ژباړه: مصنف ابن أيب شیبه په  2.«ُ  تُة

خپل سند رسه د وکیع او هغه د حامد بن نجیح څخه روایت کوي 

                                                           

  آیت. ۹۰د املائدې سورت،  - 1

بچاِن ِبالجوزِ مصنف ابن أيب شیبی، باب  -2  .۲۶۶۹۴، د حدیث شمیره: ِ  لِعِب الصِّ
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اخارت پاه ورځ  د  چې هغه ویک: ابن سیرین مي لیدلی وه چاې د

کورونو تر څنګ په ماشومانو چې په غوزانو یا چهاارمغزو یاې قاامر 

کولو تیریدلو، نو ورته ویاي ویال: آی هلکاانو  قاامر مکاوئ؛ ځکاه 

 چې قامر جواری دی.    

َُةَُل: لينَّةُه »:دارنګه بل اثر دی ةار  و ية  ُ ُه الحَيم  ة ةان  ي كح ع ةن ط ةاُووسن ق ةال  ث 
ُي ح َّتَّ  زي و الحكيع ا ي مين  الحم یحسي جلح َح ی اني ابي  .1« ل عيبي الص ي ةح

خه رانقل دی چې هغه به قامر بد ژباړه: د طاووس رحمه الله څ

لو او ویل به یې: هر هغه څیز چې په قامر کې داخل وي هغه  ګ

د میرس په حکم کې داخل دی تر دې چې د ماشومان په غوازنو 

ې کوي هغه هم قامر یا بویا چهارمغزو او ګ کیو د ګ لو او بیللو ل

 جواری دی.

 په حیواناتو رحم کول د ګناهونو د بښني المل دی:

د اسالمي رشیعت له مخې په حیواناتو او مرغانو بلکې  لومړی   

په ټول مخلوق خواخوږی، زړسواند  او رحم کول مطلوب امر دی 

او داچي اسالم مونږ دڅاروحو، مرغانو او دزمکي په مخ دټولو 

                                                           

بچاِن ِبالجوزِ بی، باب ا  مصنف ابن أيب شی 1  .۲۶۶۹۳، د حدیث شمیره: ِ  لِعِب الصِّ
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او روح لرونکچو په هکله دترحم او خواخوږي لورته  وچخوځېدونک

 ورغواړي د بیلکې په توګه په دې حدیثو کې:

 

 

م  »ة ۱ : ق ال  ر ُسَُل للاي ص لَّى ارَُّ ع ل یحهي و س لَّم : " م نح ر حي ع نح أ  ي أُم ام ة ن ق ال 
َيی ام ةي  م  الح َح ٍَر ر ري ُه للاُ ية  ُف  1.«و ل َح ذ بيیح ة  ُعصح

ژباړه: له أبوأمامه ريض الله تعالی منه څخه روایت دی چي 

سوی او ه رسول الله صلی الله ملچه وسلم وفرماحل: څوک چي زړ 

خواخوږي وکړي که د چناوڼي مرغۍ په حاللولو کي هم وي 

 الله تعالی به دقچامت په ورځ ورباندي رحم وکړي.

 
ُيو بحةني الحع ة»ة  ۲ ة ُ ع ل یحةهي و س ةلَّم  أ نَّةُه اع نح ع  حدي ارَّي بحةني ع مح صي ع ةنح النَّة ي ي ص ةلَّى ارَّ

ُ ل ُكةةةةةةمح  ُح ارَّ ُُوا ية لحفيةةةةةة َا و اريحفيةةةةةة ُةةةةةة ُحر  َا تُة ُةةةةةة نحةةةةةةرب ي ارحر  َ  ع ل ةةةةةةى الحمي ُهةةةةةة  2.«ق ةةةةةةال  و 

ژباړه: مبدالله بن ممرو بن العاص ريض اللاه تعاالی مانهام څخاه 

                                                           

ْوِجردي الخراساين، أبو . شعب اإلميان ا   1 حمد بن الحس  بن مک بن موىس الُخرْسَ

، باب فی رحم الصغیر و تاوقیر الکبیار، رقام الحادیث: ها(458بار البچهقي )املتوىف :

۱۰۵۵۹. 

 .۶۵۴۱: ا مسند االمام أحمد، د حدیث شمیره 2
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یال: رحام امروایت دی چي رسول الله صالی اللاه ملیاه وسالم وفر 

تر څاو اللاه ئ ترڅو په تاسو باندې رحم وکړل ې بښنه کوئ وکړ

 . تعااااااااااالی تاسااااااااااو تااااااااااه بښاااااااااانه وکااااااااااړي

ةةُدو   »ـ  ۳ ةةمي الصَّةةادي   الحم صح عحةةُت أ اب  الحَ اسي ُ ي ُ ة  ق ةةال   ُ يةحةة صةةلى للا )ع ةةنح أ ِبي ُه
َُةةةةةَُل:   علیةةةةةه وسةةةةةلم ُ ةي ية  ةةةةة ُجح ةةةةةذيهي احلح ب  ه  َُ الَُّرح ةةةةةةُ »ص ةةةةةاحي ةةةةةز  ةةةةةنح  ُ  تُةنةح َّ مي لي

َيى ٍ  له ابوهریره ريض الله تعالی منه څخه روایت دی چي اباو 1.«ش ة

قاسم  له هغه رښتوين تصدی  شوي  صاحب د دغې کوټې یعناې 

رسول اللاه صالی اللاه ملیاه وسالم څخاه ماي اوریاد  دی چاې 

وي دهغه پاه زړه کاي  (بد مرغه)بدبخته فرمایک: هغه څوک چي 

 ترحم او زړسوی نه وي.
عن شداد بن أوس قال اثنتان حفظتهما عن رسَل للا صلى للا » ة ۴

َا  علیه وسلم قال لن للا ثتب اإلحسان على ثل شيء  فذا قتلتم  أحسن
ًر ذبیحته ُته  ل َا الذبح ولیحد أحدثم شف  2.«الَتلة ولذا ذحبتم  أحسن

ژباړه: شداد بن اوس ريض الله تعالی منه رواحت کوي چي دوه 

هغه  الله صلی الله ملچه وسلم څخه یاد کړي لو شیان مي له رس

                                                           

 .۴۹۴۴ا سنن أبی داود، باب الرحمی، د حدیث شمیره:  1

، د حادیث باب ا.مر بإحسان الا بح والقتال وتحدحاد الشافروصحیح االمام مسلم،  - 2

 . ۱۹۵۵شمیره: 
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داچي ویي فرماحل: الله تعالی په هرڅه باندي احسان کول الزم 

نو په ښه توګه حې ئ ګرځو  دي نو که تاسو وژل یا حاللول کو

ترڅو خپل څاروی د حاللې په ئ او تاسو خپلو چاړه تېروئ کو

 وخت ژر مسرتیح کړئ.

رضورته په کور کې ساتل  سپی هغه حیوان دی چې دهغه بال

هم ناروا دی او د هغه شتون په کور کې سبب د منع د رحمت 

مالئکو ګرځي،  خو بیا هم هغه ته د اوبو په ورکولو یو انسان  

 ور ته کېږي پدې هکله روایت دی:  مغفور ګرځي او بښنه

ُ ة  » ة ۵ ُ يةح ن ا ر ُجلٌ أ نَّ ر ُسَل  للاي  ق ال  بة   -ر ي للا عنه  -ع نح أ  ي ُه ي  یةح َي حشي
 ُِ َ  بيك لحٍب ية لحه  ُ ج    فيذ ا ُه ا ُثَّ خ  ه  نةح ُي   مي ُ ا   ش  ت دَّ ع ل یحهي الحع ط ُش  ة نة ز ل  بيقةح   اشح
ريحُل الَّذيي بة ل غ   ي  ا مي َ ال  ل َ دح بة ل غ  ه ذ  ُ ى مين  الحع ط شي )الحُعط اشي   ة  َي حُثُل الريةَّ

ُ ا ُ     م أل   ) ة نة ز ل  بيقةح َ ى الحك لحب    ش ك  ُه بيفيیهي ُثَّ ر قيي    س    م أل    ُخفَُّه ُثَّ أ محس ك 
ُ ا ق ال  يفي ُثل ي ث  يٍد  اشيمي أ جح َا ن  ر ُسَل  للاي و لينَّ ل ن ا يفي الح ة ه  ُ  ل ُه ق اُل للُا ل ُه  ة ل ف 

 ٌُ  1.«ر طح  ٍة أ جح
کوي چي رسول الله  ژباړه: ابوهریره ريض الله تعالی منه رواحت

صلی الله ملیه وسلم ویي فرمایل: حو سړی په الره روان وو، تنده 

                                                           

 .۶۰۰۹، ۲۳۶۳، د حدیث شمیره: اُب فَْضِل َسْقِي الاَْمثِ با صحیح البخاري،  1
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ورباندېزیاته شوه، حوڅاه ته ورکوز شو، اوبه حې وڅښلې او بېرته 

راووت، ګوري چي حوه سپی ژبه را اېستک او له ډېري تندي ملده 

خاوره څ ي، دې سړي له ځان رسه ووحل چي داسپی به هم ځام 

تږی وي بېرته هامغه څاه ته ورکوز شو، خپله موزه حې له په شان 

اوبو ډکه کړه او په خوله کي حې ونېوله ترڅو له څاه راوخوت هغه 

سپی حې اوبه کړ، بچا حې پدې کارالله تعالی د دې ممل په کړنه 

 اجر ورکړه او ټول ګناهونه یې وروبښل.

لله جل د سپي په څیر څاروي ته د اوبو ورکولو رسه یو انسان ا

جالله بښنه کوي نو دارنګه  نورو حیواناتو او څارویو ته پاملرنه، د 

ګرمۍ او یخنۍ موسم کې هغو ته مناسب ځای برابرول، د وسه او 

طاقت څخه پورته کار نه کول، د هغو د توان نه زیات بار پرې نه 

وړل، د هغو د خوراک او څښاک ته پاملرنه او  په ژوند هغه په اور 

و د هغو شاؤ څخه منابر او چوکۍ نه جوړول او هغه نه داغل ا

حیوان چې د سوارۍ لپاره نه وي پیدا شوی لکه غوا او غویا په 

هغه سواري نه کول او هغو ته رضر او زیان نه رسول او د رشمي 

هدف څخه پرته د هغو نه حاللول او نه ضایع کول د اجر سبب 

 ګرځي.
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 ار برابرول دي:حیواناتو تېری او ظلم جهنم ته لیپه 

په دې هکله ډېر حدیث شتون لري چې د حیواناتو زورونه او 

تکلیفونه م اب او جهنم ته انسان نږدي کوي څرنګه چې پدې 

 روایات شتون لري: هکله ډېر

 
ُ أ ٌة النَّار  يفي  ع ن»ة ۱ ُهم ا ع ني النَّ ي ي  ق ال  د خ ل تي امح ي  للُا ع نةح ُ  ر  ي ابحني ُعم 

ٍَُّة ر   ا و مل ح ت د عحه ا َت حُثُل مينح خ ش اشي )ُخش اشي هي ه  ا  ة ل مح ُتطحعيمح ه  ش اشي  -ب ط تةح خي
 1.«ا ح رح ي 

ژباړه:  ابن ممر ريض الله تعالی منهام له نبي صلی الله ملیه 

وسلم څخه روایت کوي چې فرمایک: یوه مېرمن پدې وجه دوزخ 

پخپله خواړه ته داخل شوه چي خپله پشو حې تړ  وه نه خو حې 

ورکول اونه حې دیته پرېښودله چي د ځمکي په مخ ځانته خواړه 

 .ومومي

                                                           

 .۳۳۱۸ا صحیح البخاري، د حدیث شمیره:  1
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ٌ: »ة  ۲ َيی ام ةي ق ال  ُحس نیح م  الح َح م نح م ريَّل  بيذيي الُ وري ن ُثَّ مل ح ية ُتبح م ريَّل  ارَُّ بيهي ية 
 1.«م نح م ريَّل  بيذيي ُرورٍ 

ل: حوڅاوک چاي د ژباړه: رسول الله صلی الله ملیه وسالم  وفرمایا

کوم ژوندی ساه لرونکی غوږ، پوزه یاکوم بل اندام ورغاوی کاړي او 

بچا تر مرت وړاندي الله تعالی ته توبه ونه بايس الله تعالی باه حاې 

  دقچامت په ورځ دهامغه څاروي غوندي اندامونه ورغوی کړي.

خه په اسالمي رشیعت کې منع را غاک د حیواناتو نښه ګرځولو څ

 لکه په دې حدیث رشیف کې: 

ُ أ ى »ة  ۳ ٍْ ع ل ى احلح ك مي بحني أ يَ     ة  ع نح هيش امي بحني ز يحٍد ق ال  د خ لحُت م ع  أ ن 
ٌْ هن  ى النَّ ي   أ نح ُتصحرب    َ ال  أ ن  ُحُمَهن  ا  ة  َا د ج اج ة  ية  ی اان  ن ص ُ   رييلحم اان  أ وح  يتةح

اشيمُ  ژباړه: هشام بن زید وایي زه او انس حکم بن ایوب ته  2.«الح ة ه 

ورغلو ویي لیدو چې هلکانو او یا ځوانانو یوه چرګه نښه کړیوه 

چې ویشتک نو انس ريض الله تعالی هغوی ته وویل: نبي صلی 

الله ملیه وسلم د دینه منع کړي چې  ژوندي بهائم  او حیوانات 

                                                           

 .۵۹۵۶ا مسند االمام أحمد، د حدیث شمیره:  1

، د حادیث شامیره: اُب َما حُْارَُه ِمَن الُْمثْلَِی َوالَْمْصابُورَِو َوالُْمَجثََّمایِ با صحیح البخاري،  2

 .۱۹۵۶، او صحیح االمام مسلم، باب نهي من صرب البهائم، د حدیث شمیره: ۵۵۱۳
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ړی ې او په ویشتلو او یا په بله یریعه مړه ترهغو بند او حصارک

 کړی ې.دارنګه بل روایت دی:

مبد الله بن جعفر قال مر رسول الله صا الله ملچه و  من»ا  ۴

سلم ما أناس وهم حرمون كبشا بالنبل فاره یلك وقال ال متثلوا 

 1«.بالبهائم
مبد الله بن جعفر ريض الله تعالی منهام فرماحي: چي ژباړه: 

ول الله صلی الله ملچه وسلم په یوه ډله کسانو تېرېدو وحې رس

لېدل چي هغوی دحوه ژوندي مږ ځېني اندامونه په نښه کړي او 

په غشو حې ویشتل، ډېره کرکه حې وکړه او وحې فرماحل: دژندیو 

 .ئڅاروحو اندامونه مه غوڅو

اسالم دڅارویو او مرغانو باې ځایاه زورول حارام ګرځاو  دی، 

ږه اوتناده کاي سااتل،  او دهغولاه  شااؤ څخاه چاوکۍ لکه پاه لاو

جوړول یعنې ډېر وخات د هغاه پاه شاا ساپور پاتاه کېادل، دهغاه 

ستومانه کول او ستونزمن کار ورڅخاه اخېساتل او دهغاه تار وس 

ورباندي اېښودل، حوازې دخوند اخېستلو او شاوق  بار زحات دروند

ه ښاکار پوره کولو په خاطر دهغوی وژل او ښاکارول چاي ناوره ګ ا

                                                           

 . ۴۴۴۰حدیث شمیره: ا سنن النسايئ، باب النهي من املجثمی، د 1
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کوونکی نه ورڅخه آخک، او دهغه په نښه ګرځول که په ډبرو وي، 

یاپه غشو او حا پاه کارتوساانو او کاه دمثاال پاه ډول بزکيشا او حاا 

 .ګوساااله کيشاا وي چااي ژوناادي څاااروي پکااي کااارول کېااږي

د اسالم مقدس دین مونږ پاه ټېنګاه پادې مکلاف ګرځاوي  دارنګه

حرشاتوله سوځولو څخه ډډه  چي په اور باندي دڅارویو، مرغانو او

وکړو او دجسم ځیني برخي حې په اور ونه داغوه کار؛ ځکاه پاه اور 

ما اب ورکاول د اللااه پااک کاار دی نااه د انساان، حیواناات او یااا 

مرغان دلوبو لپاره حوله بل رسه په جنګ اخته نکړو، دمرغاانو هغاه 

ځا  وراين نکړو او بېځایه حې نکاړو چېرتاه چاي هغاوی اويس او 

 . اباي زېږوي او دمېږیانو ځایونه له سوځولو څخه ځانونه وسااتوی

 د سپیانو د ساتلو حکم:

ملامث د الندنیو احادیثو په رڼاکي لیکي چي که حو څوک سپی 

حا کرونده   په کور کي ددې لپاره چي ښکار ورباندي وکړي،

ورباندي سايت، حا خپل څاروي ورباندي پیاحي، حا خپل کور له 

څخه ورباندي سايت حا حې دولتي ادارې ددې لپاره  غلو او دښمن

سايت چي نشه حي توکي ورباندي معلوم کړي او حا غله ورباندي 

وپېژين بیا حې ساتل جواز لري او که دا یادي شوي اړتچاوي نه 
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وي بچا حې ساتل مکروه او د اسالم له نظره کرکجن ممل دی او دا 

ک چي سپی دساتونکي په نچت پوري اړه لري خو هغه څو 

جنګوي له ممل نه حې نیت جوته ده اودسپیو ساتل ورته جواز 

نلري ځکه چي دحیواناتو او مرغانوجنګول ناروا ممل دی او که 

پدې جنګولو باندي ګ ه الس ته راوړي او مرشوط جنګول وي نو 

بېشکه چي په قامر کي داخل دی او ګ ه ورنه اخېستل حرام 

 . کاردی

 :روایات ونداړ  په ساتلو نه د سپي د

ُ ة  » ُ يةح لح  ا  -ر ي للا عنه  -ع نح أ  ي ُه ق ال  ق ال  ر ُسَُل للاي م نح أ محس ك  ث 
ی ٍة ق ال  ابحُن  ُحٍث أ وح م اشي ً اٌ  ليَُّ ث لحب  ح  ٍم مينح ع م ليهي قي َح َُُي ُثلَّ ية    فينَُّه ية نةح

ُ ة  ع ني ا ُ يةح ًيين  و أ بَُ ص اليٍح ع نح أ  ي ُه ُحٍث أ وح سي لنَّ ي ي  ليَُّ ث لحب  ري ن ٍم أ وح ح 
ی ةٍ  ُ ة  ع ني النَّ ي ي  ث لحب  ص یحٍد أ وح م اشي ُ يةح  1.«ص یحٍد و ق ال  أ بَُ ح ازيٍم ع نح أ  ي ُه

ژباړه: له ابوهریره ريض اللاه تعاالی مناه څخاه روایات دی چاې 

رسول الله صلی الله ملیاه وسالم وفرمایال: څاوک چاي حاو ساپی 

 (درجاه)قېاراط  ايت دده دنېکو مملو له ثواب څخه هاره ورځ یاوس

کمېږي مګر که دکرهني او یا د  څارویو د سااتني لپااره وي، ابان 

                                                           

 .۲۳۲۲، د حدیث شمیره: بَاُب اقِْتنَاِث الَْالِْب لِلَْحرِْث ا صحیح البخاري،  1
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سیرین او ابو صالح رحمهام الله د أيب هریره ريض اللاه او هغاه د 

نبي صلی الله ملیه وسلم څخه روایت کړی: مګر هغه ساپی چاې 

ه  وي او ابو حاازم د أيب هریاره او د رمې، کرهني او یا د ښکار لپار 

هغه د نبي صلی الله ملیه وسلم څخه روایت کاوي: مکاړ ساپی د 

 ښکار او یا که د څارویو لپاره وي. 

 دارنګه بل روایت دی:

ُة عةن رسةَل للا صةلى للا علیةه وسةلم قةال مةن اقتةن ثل ةا » ُي عن أ  ه
 ً ُه ق اطةةان ثةةل لةةیْ بكلةةب صةةید ُو ماشةةیة ُو أر   فنةةه يةةنَي مةةن أجةة

َم ژباړه: له ابوهریره ريض الله تعالی منه څخه روایت دی چي 1.«ية

رسول الله صلی الله ملیاه وسالم وفرمایال: څاوک چاي حاو ساپی 

سايت چې نه دښکار کولو وي، نه دڅاروحو  او نه د کښت د سااتلو 

ثواب څخه هره ورځ  لپاره وي الله تعالی به حې دده دنېکو مملو له

 . کموي (جېدر )دوه قېراطونه 

غواړم چې د دې بحث په اخر کې د قرآن کریم د آیتونو په رڼا 

 کې د حیواناتو ځیني ګ و یادونه وکړم: الله تعالی فرماحي:

                                                           

ب ا.مر بقتل الاالب وبچان نسخی وبچان تحارحم اقتنائهاا إال صحیح االمام مسلم، با - 1

 .۱۵۷۵، د حدیث شمیره: لصچد أو زرع أو ماشچی ونحو یلك
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ةةةا  َن ن و ل ُكةةةمح  يیه  ةةةا َت حُثلُةةة ه  نةح ٌء و م ن ةةةا يُع و مي ةةةا ديفح ةةةا ل ُكةةةمح  يیه  )و ا ح نةحع ةةةام  خ ل َ ه 
نی  ت سح  َن  و حي ُُ ُي نی  ُت ليليیةهي مج  اٌل حي َا اب  َنُة َ ال ُكمح ليل  بة ل ٍد مل ح ت ُك َن  ن و َت حميُل أ ثةح ُ ُح

ةا  ً  ليرت حث ُ َه  ة ةیٌم ن و اوح یحةل  و الح يل ةال  و احلح مي ْي لينَّ ر بَُّكمح ل ُ ُءوٌف ر حي ق ي ا ح نةحُف ليَُّ بيشي
َن   حُلُق م ا ُ  تة عحل ُم ا كاړل چاې پاه ژباړه: او څااروي حاې پچاد1.و زيين ة  و خي 

ه هغو كې ستاسو دپاره ګرم پوښااك او ناورې ګ اې هام شاته او لا

تاسو ته حو ډول ښاال ده پااې  (دا هم)هغو نه خوراك هم كوئ او 

چې سهار حې وباسئ او ماښاام حاې بېرتاه راولائ او ستاساو دراناه 

پچ ي تر هغې سچمې وړي چې تاسو حې له ډېر كړاو ګاللو پرته ناه 

ستاسو رب خامخا ډېر مهربان خواخاوږ   شئ رسو ، رښتچا چې

د , اسونه، كار او خره حې هام ددې دپااره پچادا كاړل چاې هام 

پرې سپاره شئ او هم ښاالوي او نور داسې شچان هم پچادا كاوي 

 چې تاسو ورباندې نه پوهېږئ.

 دارنګه الله تعالی فرمایي:

                                                           

 نه.آیتو  ۸اا  ۵د النحل سورت،  - 1
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ُمح  يَّا ع ميل تح أ   ن ا    َح ل  ا أ انَّ خ  ُ وح ن و ذ لَّلحن اه ا )أ و مل ح ية  َنَ  يحديين ا أ نةحع ام ا  ة ُهمح    ا م اليُك
ُمح  يیه ا م ن ا يُع و م ش اريُ  أ   ال   َن ن و    ه ا َي حُثُل نةح ه ا ر ُثَُِبُمح و مي نةح ُمح   مي   

ُُون  . ُك  1ي شح
ژباړه: ایا دوی نه ویني چې موږ پخپلو السونو د جوړو شویو شیانو 

ي پیدا کړل او اوس حې دوی خاوندان دي څخه د دوی لپاره څارو 

، موږ هغه پداسې شان دوی ته تابع کړیدي چې پر ځچنو باندی 

دوی سپریږي، د ځینو غوښه خوري او په هغو کې د دوی لپاره 

 راز راز ګ ې او څښاکونه شته نو ایا دوی شکر نه بايسی

په داسې نورو ډېرو آیاتونو کې د حیواناتو او څارویو ګ ې یکر 

ی دي، چې ځنیي د هغو ګ وڅخه په الندې کرښو کې یکر شو 

 کېږي:

ا د هغوی د څرمنو او پوسکو څخه د ژمې ګرم ډول ډول  ۱

پوښاک السته راوړی ې او دارنګه د هغو څخه نور د ژوند زینت 

 یعنې لباس جوړولی ې.

ا د ځینو غوښې خوړی ې او د انسان خوراکي اړتیاوې پوره  ۲

 کوي ې.

                                                           

 آیتونه. ۷۳اا  ۷۱ا د یس سورت،  1
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څخه یې استفاده کېږي او نور ډول ډول خوراکي ا د شیدو  ۳

توکي تری السته راځي او انسان د دې لیارې څخه ډول ډول 

 صحي وی امینونه پوره کوي.

 ا  د ځینو په واسطه ښکار کولی ې لکه سپی. ۴

 ا د ځینو په یریعه د کښت، څارویو او ځانونو ساتل کولی ې. ۵

نور مالونه د مقصد ا د ځینو په یریعه سوداګري توکي او  ۶

 ځایونو ته رسوو.

 ا ځیني د سپرلی او انتقال وسیله دي. ۷

ا د حیواناتو د پوستکو څخه د هستوګن ځایونه جوړیږي لکه  ۸

 کیږدۍ او داسې نور.

ا څارویو او مرغانو کې الله پاک لوی ښایښت اچولی لکه آس،  ۹

 طاووس او داسې نور.

ې د خرب او کشف ورکول د انسان لپاره په ځینو حاالتو ک – ۱۰

المل ګرځي لکه د سپي په یریعه نشه یي توکي او داسې څیزونه 

 کشفول.

ا په ځینو حاالتو کې د انسان د پوهي او تعلیم یریعه ګرځي  ۱۱

 لکه چې کارغه څخه انسان د دفن طریقه یاده کړه.
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ا ځیني حیوانات د انسان د اور د سوزولو توکي برابروي او د  ۱۲

 صالتود پیاوړتیا لپاره پارو او رسه السته تری راځي.ځمکې د  حا

برخه حیوانات او  ا  د موږ د افغاين ټولنې اقتصادي لویه۱۳

 څاروي تشکیلوي.

په څارویو کې داسې نورې ډېرې ګ ې دي، نو راځئ چې دغه 

څاروحو او حیواناتو څخه دا جایزې ګ ې واخلو تر څو د الله پاک 

شو او د دوی په هکله ناوړه اوناروا   له لوري د اجراو ثواب مستح 

دودونو لکه په جنګ اچول یې او یا پری قامر کولو څخه ځانونه 

وژغورو تر څو د الله پاک د م اب څخه په نجات او خوندي پايت 

 شو. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 

 

زرو  ود رس  وريل ځوانان لهنارینه د ځینو 

 استعامل

ځیني ځوانان زمونږ د ټولنې یو بل ناوړه دود دا دی چې     

او یا واده کوي د رسه زرو  خصوصا هغه ځوانان چې نوی کوژده

استعاملوي او یا خو خپله ځوانان یې  (د واده د نښې ګوته)چیله 

اخلې او یا یې د خرسخیلو لطرفه ورته د ډالۍ په ټوګه ورکول 

 (طال)دا مسلامنان ځوانان هغه رسه زر  کیږی نو بیایي

کوي او یا نری رسو زرو زنځیر ځیني استعاملوي او په ګوته یې 

ځوانان په غاړه او یا په الس کې اچوي، نو راځئ چې دا دود د 

 اسالمي رشیعت په رڼا کې وڅیړو:

د رسه زره استعامل که هغه د ګوتې او یا د زنځیر او یا داسې د 

نورو څیزونو په شکل وي، د موږ د اسالمي امت په نارینه ؤ د خوږ 

 وسلم  په ژبه حرام شوی.  نبي صلی الله ملیه

غريب پوهانو د ملمي تجربو او څیړنو په نتیجو کې دیته رسید  چې د 

رسه زرو د استعامل د نارینه ؤ په جنس کې د وینو په رسو کریاتو  او 

 دارنګه په حافطې قوې چې په یهبي حجره باندې یادیږي منفي تأثیر
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في اثرات شتون نه لري؛ یعنې بده اغیز لري او د ښځینه ؤ په باب دغه من

ځکه چې د هغوی د پوسکي الندې شحمي مواد شتون لري چئ هغه د 

 رسه زرو اشاماتو او منفي تأثیراتو مخنیوی کوي.          

 :په نارینه ؤ د رسو زرو د استعامل د حرمت دالیل

عح »: پاادې هکلااه روایاات دی - ۱ ُ ي ن  َيي ي ٍُ الحل ةةا ي تُةةُه ع ةةنح ع  حةةدي للاي بحةةني ُزر يحةة
ةةذ  ر ُسةةَُل للاي ص ةةلَّى للا ع لیحةةهي  َُةةَُل : أ خ  عحةةُت ع ليةةيَّ بحةةن  أ  ي ط اليةةٍب ية  ُ ي َُةةَُل:  ية 
يحني  ةةةذ  : لينَّ ه  ةةةال   َ يحةةةهين  ة  ةةةا ي د  اليهين و ذ ه   ةةةا بيی ميینيةةةهين ُثَّ ر   ةةةع  ِبييم  ةةةم  ُ ا بيشي ُييةةة ةةةلَّم  ح  وس 

ثي  لٌّ إليان  ن حي َري أُمَّيتي ُ اٌم ع ل ى ذُُث  1.«هيمح ح 

ژباړه: مبد الله بن زریر غافقي څخه روایت دی چې وایې ما د 

مک بن أيب طالب ريض الله تعالی منه څخه اورید  دي چې 

ویک: رسول الله صلی الله ملیه وسلم په چپ الس کې وریښم او 

او ویې  په ښي الس کې طال نیو  وه او دواړه یې پورته کړه

جنسونه د ما د امت  (زر او ورحښم رسه)فرمایل:  دغه دوه شیانو 

 په نارینه ؤ حرام دي او د دوی د ښځینه ؤ لپاره حالل دي.       

رسول الله صلی الله ملیه وسلم د دغه دوه شیانو جنس یعنې  

هر څه چې د هغو څخه جوړیږي د اسالمي امت په نارینه ؤ حرام 

                                                           

َهِب لِلنَِّساثِ سنن أيب داود، کتاب اللباس،  - 1 ، د حدیث شامیره: بَاُب لُبِْس الَْحِرحِر َوال َّ

۳۵۹۵. 



 ...د ځینو نارینه ځوانان له 
 

97 
 

ګرځو ؛ ځکه الله پاک په جنت کې د هغو موض ورکوي، اما 

ښځینه طائفه لپاره حالل دي دا ځکه چې هغوی به خپل 

 خاوندانو ته د هغو په یریعه ځانونه ښایښته کړي.

عةن ابةن ع ةاس ر ةي للا عنهمةا: أن ر ُسةَل للا »: ا  دارنګه روایت دی ۲
ُحةهن  -صلى للا علیه وسلم  - ا  ميةنح ذهةٍب يف يةدي رجةٍل  ن زعةه  ط رأى خاَت 

: ية عحمُد أح دُُثمح  ع ُله ا يف ي ديهي!  و قال  ٍر  ة ی جح ُ ٍة مينح ان  َُُّجةلي بة عحةد م ا  ليل  مج ح َيیةل  ليل  
: ُخةذح خ اَت  ةك  انةحت فيةعح بيةهي. ق ةال  :  -صلى للا علیه وسةلم  -ذهب ر ُسَل للاي 

ةةةةةُه رسةةةةةَُل للا  صةةةةةلى للا علیةةةةةه وسةةةةةلم  -ُ وللا ُ آُخةةةةةُذُه أب ةةةةةدا  و ق ةةةةةدح ط ُ ح 
ه مباد اللاه بان مبااس ريض اللاه تعاالی مانهام څخاه ژباړه: ل1.«ةة

راویت دی هغه وایي رسول الله صالی اللاه ملیاه وسالم د رسوزرو 

)طالؤ( یوه ګوته د یاو ساړي د الس پاه ګوتاه کاې ولیدلاه او هغاه 

ګوتااه یااي د هغااه د الس څخااه راوویسااتله او وغورزولااه او ویااې 

پاه الس کاې  وفرمایل: آیا یو د ستاسو په قصد رسه د اور ساکروټه

اخک، کله چې رسول الله صلی الله ملیه وسلم څخه د هغه ځای 

څخه الړو نو هغه سړی ته وویل شول: ګوته دې واخله   کوماه بلاه 

                                                           

تحارحم خااتم الا هب ماا الرجاال ونساخ ماا كاان مان  بابصحیح االمام مسلم،  - 1

 .۲۰۹۰، د حدیث شمیره: إباحته   أول اإلسالم
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ګ ه به ترینه واخلئ، هغه ویل: پاه اللاه ماې قسام دی چاې هایڅ 

ه صالی کله به یې هم را وانخلم په داسې حال کې چې رسول اللا

 .  (نو زه به څنګه را واخلم)ه الله ملیه وسلم وغورځول

حرمت په ډېرو نورو روایتونو کې هم راغلی  (طالؤ)د رسو زرو )

 لکه دا روایت:

ُي  ر ةةي للا عنةةه  أنَّ رسةةَل للا  صةةلى للا وعةةن »ااا   ۳  ةةع  أ   مَسةةى ا شح
ةةةعلیةةةه وسةةةلم  ن و ُأحي َري أُمَّةةةيتي ُييةةةُ و الةةةذَّه بي ع ل ةةةى ذُُثةةة ُ يم  لي  ةةةاُس احل  : ُحةةة لَّ ق ةةةال 

ثيهيةمح  ژباړه: د أيب موسی اشعري ريض اللاه مناه څخاه روایات 1.«إلان 

دی چې رسول الله صلی الله ملیه وسلم فرمایک دي: چاې ځاام 

په امت د ساړو لپااره د وریښامو جاامې او رسه زر حارام ګرځاو  

 شوي دي او د ښځو لپاره حالل کړی شوی دي.

ُ ع ل یحةةهي ع ةنح أ  ي أُم ام ةة  أ نَّةة»: ا  باال روایاات دی ۴ ةع  ر ُسةةَل  ارَّي ص ةلَّى ارَّ ُ ي ُه 
ُ ا و ُ  ذ ه   ا ُيي ْح ح  ُي   ال  ية لح   خي مي ا ح َح رَّي و الحیة  ميُن ابي ََُُل م نح ث ان  يُةؤح  2.«و س لَّم  ية 

ژباره: د أيب أمامه ريض الله منه څخه روایت دی چې هغه د 

چې څوک پر الله  رسول الله صلی الله ملیه وسلم څخه اورید 

                                                           

 .۱۷۲۰، د حدیث شمیره: ما جاث   الحرحر وال هبالرتم ي، باب ا سنن  1

 .۲۲۲۴۸ا مسند االمام أحمد، د حدیث شمیره:  2
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تعالی او په ورځ د آخرت ایامن لري هغه د وریښمو جامې او رسه 

زر نه استعاملوي یعنې هغه لره نه ښایي چې د وریښم او رسه زر 

 استعامل کړی. 

عةنح ع  حةدي ارَّي بحةني »:روایت کوي امام أحمد رحمه الله په خپل مسند کې -۵
ٍُو ع نح النَّ ي ي ص ةلَّى ارَُّ  ُ ُ  ع مح ة َ  ي شح ُهة  ع ل یحةهي و س ةلَّم  ق ةال  م ةنح م ةات  ميةنح أُمَّةيتي و 

َ  ية ت ح لَّى الةذَّه ب   ُه ُحِب  ا يفي اجلح نَّةي و م نح م ات  مينح أُمَّيتي و  ُ ع ل یحهي ُش َُّم  ارَّ ُ  ح  اوح مح
ُ ع ل یحهي لي  اس ُه يفي اجلح نَّةي  َُّم  ارَّ رو ريض اللاه ژبااړه: مباد اللاه بان مما1.«ح 

ه وسالم څخاه روایات کاوي چاې یامنه د رسول الله صلی اللاه مل

فرمایک دي: څوک چې د ما د امت څخه په داسې حال کاې ماړ 

ې چې رشاب  څکي الله پاک به په جنات کاې د رشاب څښال 

پري حرام کړي او څوک چې د ماا د امات څخاه پاه داساې حاال 

پاه جنات کاې د کې مړ ې چې رسه زر استعاملوي الله پاک به 

رسو زرواستعامل پري حرام کړي. ځیني ځواناان چاې د رسو زرو 

ګوته او یا زنځیر په السونو او یا غاړو کې اچوي دوی پاه دې نااوړه 

دود رسه ښااځینه ؤ رسه تشاابیه کااوي؛ ځکااه د طااالؤ اسااتعامل او 

اچول په اسالمي رشیعت  کې پاه ښاځینه ؤ پاوري خااص دی ناو 

                                                           

 .۶۹۴۸ا مسند االمام أحمد، د حدیث شمیره:  1 
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ځوانان رسه زر په غاړه او السونو کې هرکله چې نارینه بالخصوص 

د زنځیر او ګوتې په شاکل اساتعامل کاړي  ناو د دوی تشابیه لاه 

باندې رسول هغوی رسه  راځي، او په ښځو رسه تشبیه کوونکو سړو 

 الله صلی الله ملیه وسلم لعنت ویلی څرنګه چې روایت دی:
ةةا ق ةةال  ل  »ـ  ۶  ُهم  ةةي  للاُ ع نةح ةةن  ع ةةني ابحةةني ع  َّةةاٍس ر  ي ةة  يهينی  مي ع ةةن  ر ُسةةَُل للاي الحُمت ش 

ةالي  ُ يج  ل لن يس اءي و الحُمت ش   يه اتي مين  الن يس اءي ابي ُ يج الي ابي ژباړه: د ابان مبااس 1.«ال

ريض الله منهام روایت دی چې رسول الله صلی الله ملیاه وسالم 

په هغو نارینه ؤ لعنت ویلی چې له ښځو رسه تشابیه کاوونکي وي 

ناو ه نارینه ؤ رسه تشبیه کوونکې وي.ه په هغو ښځو چې لاو دارنګ

راځئ چاې دې نااوړه دودو تاه د پاای ټکای کېاږدو پاه ځاای یاې 

اسالمي ښووين، روزين، ښو اخالقو او ادابو ته مخ کاړو او د خپال 

هیواد او د خلکو د خدمت  او سکالۍ ترقۍ په لاور قدموناه پورتاه 

څخاه خاالص کاړو او د کړو او د موږ خاوږ هیاواد لاه دې کړاووناو 

 .دارینو بریا، نجاح، فالح مو نصیب کړو

 

                                                           

، د حدیث شامیره: ٌب الُْمتََشبُِّهوَن ِبالنَِّساِث َوالُْمتََشبَِّهاُت ِبالرَِّجالِ ا صحیح البخاري، با 1

۵۸۸۵. 
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شه يي توکو روږدي په سګرټو، نسوارو اونورو ن

 کېدل

د موږ په ټولنه کې یو بل ناړوه دود چې ځیني وګړي په    

ځانګړی توګه ځوانه طبقه په سګرټو، نسوارو او مخدره توکو مادت 

دی چې زیان او دي چې دا ډېر زیان لرونکي مادت او دود 

نقصان یې یوازې اخته خلکو پوری ندی خاص بلکې په ټولو وګړو 

ته رسایت کوي، د سګرټو، نسوارو او نشه یې توکو زیانونه خورا 

زیات ځاين، روحي، ټولنیز، اقتصادي او دارنګه اخروي زیانونه 

لري چې ځیني یې مبارت دي له: غاښونه، ورۍ، ستونی، سږي 

ږي رسه یې نورو ته رضر رسیږي پدې کې خرابوي په بوی او لو

مال يب ځایه مرصف کیږي او اخته خلک ځانونه او نور په تدریج 

رسه د هالکت کندې ته سوق کوي همداسې  د زړه ټکان 

زیاتوي، د بدن دفامي سیستم کمزوری کوي، د مرکزي امصابو د 

سیستم فعالیتونه کمزوري کوي، د ستوين او سږو رسطان پیدا 

ینې فشار زیاتوي، د بایې، شامې او یایقې حسونه کوي، د و
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کمزوري کوي، د وینې کلسرتول زیاتوي، په معتاد رسي کې ل ي 

المل  (سکتې)ي دریدلو او کمزورتیا رامنځته کوي، د زړه د ناڅاپ

کیږي، په تنفيس سیستم کې ګډودي رامنځته کوي او روحي 

نونه لري.    ګډوډي ستړیا، پریشاين، ګوښه توب او داسې نور زیا

غواړم لومړی د مخدره توکو تعریف او بیا یې اسايس ډولونه بیان 

 کړم:

 :لغوي تعریف توکو همخدر د 

له کلمې څخه  (ِخْدر)توکي په لغت کې:  د مخدرکلمه د  مخدره

ۍ، سستۍ او اخیستل شوې ده، چې خدر د پ وا ، کمزور 

وخت  دا کلمه مرب په هغه (تخدرالعضو)تنبلۍ په معنی راځي. 

 کې استعاملوي چې یو اندام یي شل ې او حرکت ونيش کړای.

په بل مبارت رسه د ډار، وروسته پاتې کېدل،رسګرځیدنې او 

داسې نورې  معانې له ځانه رسه لري او دا په هغه چاکې ښه 

شتون پیدا کوي چې په مخدره موادو روږدی وي، که دا مخدره 

که تریاک او یا د توکي د مایعو لکه رشاب او یا د جامدو ل

 .لوګی لکه چرس په ډول استعامل ې دخانیاتو یعنې د
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 :   د مخدره توکو غوره مصطلح تعریف

ملاموو د مخدره توکو د اصطالح له پلوه ډېر تعریفوناه کړیادي    

عَةاقً تةؤثُ علةى ) چې د هغاو څخاه جاامع او ماانع تعریاف دادی:
ُثةةزي ابلتنشةةیج أو التري ةةیج أو تس  ا لَسةةة والتخةةیالتن  اجلهةةاز العصةة  امل

َد أو اإلدمةان وتضةُ ابإلنسةان صةحیا  واجتماعیةا ن  وتؤدي ِبَتضاها لل التعة
ُد وا تمةةةع ُار اقتصةةةادية واجتماعیةةةة للفةةة یعناااې  1. وينةةةتن عةةةن ذلةةةك أ ةةة

مخدره توکي هغه څه دي چې مصابي اومقاک جهااز پاه مساتۍ 

م او تخیَال رسه رسه او یا له منځه وړلو او یا په کمزورۍ او یا په وه

کېادو خاصاه لاه ځاان رسه  (اموختاه)  متأثر کوي، چې د ماادت 

لري چې په نتیجه کې اقتصادي او ټولنیز زیانونه فرد او ټولنې ته 

 رسېږي.

د مخدره توکو  هد څيړين له پلو له لوری علامؤ د ځینو 

َم أو ):تعریف َعي هي مادة ثیمیاشیة تس ب النعاس والن ريیا  ال
یعنې هغه کیمچایي ماده ده چې د  .  ا ملاملصحَ  بتسكنی

                                                           

املوساومی الجنائچای اإلساالمچی املقارنای ، عود بن مباد العاا  الباارودي العتچبايس -1

الطبعای ، فارع منطقای الرحااض، با.نظمی املعمول بهاا   اململاای العربچای الساعودحی

 .۶۹۵، مخ: ۱،  ټوک: ۱۴۲۷ الثانچی 
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پرکالۍ، خوب، د هوش او فکر د پ وا  رسه د درد د تسکین 

 سبب ګرځي.
 :مخدره توکو تعریفد قانون له پلوه د له لوری  ملامؤد ځینو  

خطرا عىل صحة الفرد وعىل هي املادة التي تشكل )

تیا ته : دا هغه ماده ده چې د فرد او ټولنې روغیعنې (املجتمع

 زیان رسوي.

ځینو ملامؤ یې دايس تعریف کړیدی:  دا هرهغه څه دي چې 

مقل پوښی، مستی  او کمزوري وررسه شتون ولري؛ ځکه دا د 

 مایعو مخدره توکوله ځانګړتیاوو څخه دی.

الندينیو ډولونو  مخدره توکي په اسايس ویش رسه په

 :ویشل شوی

  : ــ طبعي مخدرات ۱

کیمچاوي موادو څخه جوړیږي د دوی  دا هغه درمل دي چې له

 (حبوب)ثأثیر د طبعي او مصنومي  موادو په څیر دی، چې د

 ګولیو، کپسولو،  پوډرو، درملو او مرشوباتو په شکل استعاملیږي.
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مخدره توکي ډېر ډولونه لري او په څو بېال بېلو برخو ویشل 

شوي دي، ځکه د درمل جوړولو صنعت هره ورځ د مخدره موادو د 

رکیب او جوړښت په اړه نوې السته راوړنې لري، دلته به په لنډه ت

مو بیان نکړل؛  (رشاب)و موادو ځینو ډولونو بیانوو، خمرتوګه دهغ

ځکه چې د هغو حرمت، ناوړتیا او بدې اغېزې یې  په قرآين 

نصوصو او نبوي احادیثو رسه واضح ډول بیان  شویدي. په دې 

ونه ډیر زیات دي چې په کې شک نشته چې د مخدره توکو ډول

هرې سیمې او هیواد کې ځانکړي ډولونه د نشه یې توکو شتون 

لري چې خلک پرې روږدي  دي، چې ځینې ډولونه حې په الندې 

 ډول معر  کچږي: 

تاریاک هغه مخدره مواد دي  :(متاریاک / افیی)اپین  

چې په کیمیاحي ډول جوړېږي او د مخدره موادو په منځ 

شمېرل کېږي. خوندې تریخ او اثر یې کې ډېر رضري 

ژونکی دی، همدا راز د هغو له پوډرو نشه لرونکی او و

څخه د ډېرو طبي دواګانو په جوړښت کې هم استفاده 

 کېږي.
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کله چې یو انسان په تاریاکو روږدی ې، ناو : د اپیونو اغېزې 

هغه یې د ژوند یوه برخه وګرځي، چې د هغه بدن پرتاه د هغاه لاه 

څخه کارنه ې کوالی، هر کله چې پاه هغاه الس ريس  استعامل

پیدانکړي، نو له مختلفو دردونو رسه مخامخ کېاږي او صاحت یاې 

له منځه ځي، د انادامونو پاه کمازورۍ د حاافظې پاه کمازورۍ د 

اشتها کمښت په ځیګر کې د اخاتالل پاه پیادا کېادو ، د سارتګو 

درنااګ بدلېاادل ، د تاانفس او ناابض سااختېدل، د باادن حاارارت 

ټی ېدل او نور بد اثرات د دې وژونکې وبا په سبب مانځ تاه راځاي 

اپین یوه توره بخنه نسواري مااده ده چاې د یاوه باوټي لاه شاېرې 

څخه چې کوکنار نومېږي الس تاه راځاي. د انساانانو معلوماات د 

اپینو او د هغه د طبي تاثیراتو په اړه کم تر کماه څلاور ساوه کالاه 

 . 1مخکې تر مېالده ريس

د اپینو استعامل بېال بېال   ن روغتیاته قوي ګواښ دی:اپی 

زیانونه لري لکه: مسمومیت، د زړه ناروغي، ډنګار تاوب او د بادن 

ممومي کمزوري، د سږو رسطان، د حاافظې کمازوري ، د بادن د 

 وزن کموالی، د ستړیا احساس، د جنيس میل کمزوري.

                                                           

 ا مخکېنۍ رسچینه. 1
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ي دا دې هغه مخدره توکو څخه یادېږي چاې پاه طبعا جوزبویا:

ویاال  (جااوزو الطبیااب)مخاادر دي پااه مااريب ژبااه کااې ور تااه   ډول

کچږی په ګرمو هیوادونو کې کرل کېږي لکه هندوساتان اوداساې 

     نور.

خوله وچاوي، معاده کمازوې کاوي، د ناورو  د جوزبویا اغېزې:

 1ناوړه پیښو اثرات هم لري او تنده مینځته راوړي

بوټاو مبارت له هغه شیرې څخه دی چاې د  :(چرس) حشیش

اوګالنو څخه السته راځي. د حشیشو اغېز د مارحجواناا پاه نسابت 

 دی. درې او یا څلور چنده زیات

داساې پاوډر دي چاې د میاوه دارو یاا ګلادارو بوټاو  ماریجوانا: 

 څخه السته راوړل کېږي.

دا هم د اپیون په څېر مشاهور مخادره ماواد دي، بلکاه  :مورفین

ری او وړل راوړل یاې اساانه مورفین د اپیون په نسبت ډېر ثبات لا

دي، چې په اوله کې د طبیبانو د اشتباه په وجاه د ډېارو دواګاانو 

په جوړښت کې ورته ځای ورکړل شو، خو وروساته بیاا کشاف شاو 

                                                           

 ا مخکېنۍ رسچچنه.1
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چې دا ډېر خطرناک مخدره مواد دي او د دي اساتعامل د معتااد 

 کېدلو بامث ګرځي. د مرفینو اغېزې:

و رسه مشاابهت لاري، کاه د تریاکو لاه اغېاز  اغيزې:د مرفینو 

څوک د مرفینو روږدی وي اوهغه ته الس ريس پیدانکړي نو د باې 

خوبۍ د سرتګو د رنګ د بدلون، د بادن د مختلفاو ځاایونو درد او 

 .1نور رواين ناروغیو باندې اخته کېږي

: هیروئین مبارت دي دهغاه ساپین رنګای توکاو څخاه هیروئین

ه توکو کاې ډېار قیمات چې په الکولو کې ویلې کېږي او په مخدر 

لااري، د انسااان د صااحت لپاااره تاار ټولوخطرناااک څیااز دي او د 

 کیمیایی لویو مملیاتو په نتیجه کې السته راځي.

کمازوري، د اشاتها کمښات او وېاره او کلاه  د هیرئینو اغېزې:

چې ورته هغه ونه رسېږي نو ډېر کمازوري ې، اساهال، د معادې 

 سې نورو ناروغیو اخته کېږي.په دردونو، د مال په درد، تبه او دا

چاې پاه شایکران او سایکران رسه هام نوماول کېاږي،  دا  بنګ:

داسې یو بوټی دی چې د ځمکاې پارمخ د داحارې پاه شاکل پلان 

 کېږي او په اوسپ ډول د یوه ګز څخه لږ څه کم جګېږي.

                                                           

 ، مکتبی الشاملی.۲۳۲، مخ۷مي وادلته، ټوک ا الدکتور وهبه الزحیک، الفقه االسال 1
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دا یو بوټی دی چې ټیټ دی او په هر قسم خااوره، او آب و  قات:

نې ته څه خاصه اړتیا نه لاري، هایڅ آفات هوا کې زرغونېږي، پاملر 

نه پري راځي، او ملخ او نور حرشات یاې هام ناه خاوري، لاوړوالی 

یې تردوه مرتو او کله له دې هم ډېار لاوړیږي، پاه افغانساتان او د 

  منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې کرل کېږي.

د دې موادو همېشه استعاملونکی د خپل نفس  د قات اغېزې:

ي او همېشه د دې توکاو د الساته راوړلاو پاه تکال کاې ډېر تابع و 

وي، په دې توکو چې څوک روږدی ې نو د دغاو افتوناو موارضاو 

درلااودونکی وي:د رس درد، د زړه د ټکانونولااه خپاال حااد څخااه 

ډېرېدل، د سرتګو په پردو کې دوینو ټولېادل، د اشاتها لاه منځاه 

جنيسا تلل، د جنيس قوت کمزورتیا چې په پای کې لاه کااملې 

ضاعت رسه مخااامخ او قاوت یااې سالب کېااږي او د ویناې د فشااار 

 لوړېدل.

کوکائین د کوکا په نامه له یوه بوټی څخه چې ساپین  کوکائین:

رنګ لري السته راځي. چې ډېارې نااوړې اغېازې مانځ تاه راوړي 

چې ځینې دادي: د زړه د نظام ګاډوډ کاوي او پاه تنفيسا جهااز 
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ینااه، ژر معتااد کېاادل او د کاې اخااتالل راپیادا کااوي، ناڅااپي مړ

 غوږونو کمزوري او لېونتوب رامنځ کوي.

رې څخه د لیا د پوزې هغه مخدره توکي چې

 استعاملیږي:  

پااه پااوزه کااې د مااوادو د اسااتعامل روږدی د رسګنګيساا او رس    

ګرځېدو، دسست او بې حالی، د سرتګو د دید کمزوری احسااس 

ب ګرځاي، او ډېار کوي، او کله ناا کلاه د یاو ناڅااپي مړیناې ساب

ځوانااان مااو پېژنااد  چااې د داسااې توکااو پااه اسااتعامل رسه پااه 

 1یوناڅاپې او ناګهاين ډول رسه مړه شوي دي.

پاه اړه څاه ویناا مارض  (ټو/ چلمسګر )اوس غواړم چې د دخانیاتو 

کړم د دخانیاتو په هکله ملامؤ مختلف نظرونه لري چې ځینې یې 

جاایز او ځیناې ناور یاې  حرام او یا مکروه تحریمي، ځینې نور یې

مکااروه تنزیهااي بااو  مااوږ یف د هغااو ملااامؤ دالیاال راوړو چااې 

 هغوی په حرمت او مکروه تحریمي قول کوي:   
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د سګرټو او چلم د حرمت او کراهیت تحریمي دالیل 

 یې:

د خانیاات ناه خاواړه دي او ناه درمال ناو ځکاه حارام دي، پااه  

ساې څیاز حارام استعامل کې یې مبث او لهاو لعاب دی چاې دا 

وي، استعامل یې بدمت دی او هر بدمت ګمراهي ده، نشه ایز او 

روي د رشاباو  مخدره ماده ده، هر هغه څه چې نشه راو  او مخادِّ

په ډله کې راځي او رشاب منصو  حرام دي او هر هغه څه چې 

ر وي حرام وي پدې دلیل چاې د ح ات ام سالمې حادیث  مخدِّ

َُةةةةَُل هن  ةةةةةى ر ُسةةةةةَلُ )» :دی ٍُ تة  ةةةةةكي ةةةةةلَّم  ع ةةةةةنح ُثةةةةةل ي ُمسح ُ ع ل یحةةةةهي و س   ارَّي ص ةةةةةلَّى ارَّ
شاه او سساتي رسول الله صلی الله ملیاه وسالم لاه هار ن».1«و ُمفحرتيٍ 

په هغې کاې کفاارو او اورپرساتو تاه   «.راوړنکي څخه منع کړیدی

ورته والی دی چې له خولې او پوزې څخه یاې لاوګي راوخاي کاه 

ه تحریمي مکروه خو ده، په خولاه کاې د حرام نه وي نو کم له کم

بدبوی سساب کیاږي لکاه هاوږه او پیااز، خبیاث شای دی او هار 

خبیث څیز حرام دی، فاسقان لکه چې په حرام رسه راټولیږي، پر 

هغو هم راټولیږي نو ځکه په هغې د تحریم حکم کیاږي، د فتناې 
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او مصیبت سابب کیاږي او لکاه همادا څیزوناه تحاریم حکام یاې 

قل او نفاس مفساد یاا فاسادوونکې دي څرنګاه سالیم کیږي، د م

مقل په سام بادن کاې وي او انساان لاه ملانځاه او د خادای لاه 

یکره بايس او دا کار د منقول دلیل پر بنا حرام دی، د خانیاات د 

م اب له وسیلو څخه دي چې خدای جل جالله هغه د م اب پاه 

یت رسیږي؛ وخت کې یاد کړي، د هغه په وسیله نورو ته رضر او آی

ځکه چې په هغه کې انسان او مالئکو تاه رضر دی پیغمارب صالی 

 1« ةفن املالشكةة تتةأذى  ةا يتةأذى منةه بنةَ آدم... »:  الله فرماایي

... ځکه مالئکه ملیهم السالم د هرهغه څاه ناه پاه تکلیاف ) ژباړه:

. او اللاه (څه نه انسانان په تکلیف کې کېاږي کې کېږي چې کوم

والةةذين يةةؤذون املةةؤمننی واملؤمنةةات بلةةً مةةا ) :جاال جاللااه فرمااایی
َا  َا ِبتاان واَثا م ینااکتس  یعنې څوک چې بای ګنااه 2.  َد احتمل

مسلامن نارینه او ښاځینه  آزاروي هغاوی دتهتاان او  ګنااه مامال 

ګرځي، څرنګه چې د ارساف سبب دی نو ځکه په رشمي نصوصاو 

                                                           

ا صحیح االمام مسلم، باب نهي من أکل ثوما أو بصاال أو کراثاا أو نحاوهام، د حادیث  1

 .۵۶۴شمیره: 

  آبت . ۵۸ورت احزاب،د س -2



 توکو مخدره 

113 
 

پاه نااوړه او  رسه حرام دی، د هغه د استعامل په وخت کې انسان

قبیح صورت څرګندیږي، حال دا چې خدای جل جاللاه هغاه تاه 

بهرتین صورت ورکاړی دی، پاه هغاې کاې پاه بادن کاې د لاوګي 

ننوتل رامنځ ته کیږي او لوګی له اور څخه را پیادا کچاږې  او د اور 

خوړل حرام دي. حدیث رشیف دی چې خدای جال جاللاه اور د 

ی، پاه هغای کاې شایطان تاه خوړو په حیث مونږ ته ندی پیدا کړ 

ورتااه والاای دی ځکااه چااې اسااتعاملونکی یااې اور پااه الس کااې 

 1اخک.

نو راځئ د دارنګه ناوړه دودونو څخه ځانونه وژغورو او خپلې  

پاکې خولې، ژبې د داسې ګندګیو لکه نسوار، سګرټ او داسې 

نور ناوړه څیزنو څخه وساتو؛ ځکه د دې هر یو غړي د موږ څخه 

 ې جایزو کې مو استعامل کړی او که نهی                      پوښتل کېږي چ
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 اداري فساد 

یو د هغو ناوړه امورو څخه چې د موږ په ټولنه کې  د دود په     

څیر تقریبا د دود په څیر ممک کېږي هغه اداري فساد دی چې 

یې غصب، بډې، د الس  ډېر خلک په دې رنځ مبتال دي ځیني

الندې افرادو څخه تحفې او ډالۍ، د دولت او بیت املال شتمنیو 

نه ناوړه ګ ه اخستنه او داسې نور ماداتو او دودونو روا  شوي 

چې دا ټول د اداري فساد څخه شمیری کیږي چې د نن مرص 

ډېری وګړي هیڅ پاملرنه  ورته نکوي چې خپل مالونه او شتمنی 

راوړي، پدې هکله رسول الله صلی الله ملیه  کوم ځایه السته

 وسلم معجزًو موږ ته وړاندې نه خرب را کړی: 

ُ ة  » ُ يةح ق ةال    صةلی للا علیةه وسةلم )ع ني النَّة ي ي   ر ي للا عنه  )ع نح أ  ي ُه
لي  ةةةةن  احلح ةةةةال  نحةةةةُه أ مي ةةةةذ  مي ُحُء م ةةةةا أ خ  ةةةة ةةةةن   َي حِتي ع ل ةةةةى النَّةةةةاسي ز م ةةةةاٌن ُ  يُة  ةةةةا ي الحم  أ مح مي

ُ امي  ژباړه: د آيب هریره ريض الله مناه روایات دی چاې هغاه د  1«.احلح ة

نبي صلی الله ملیه وسلم څخه روایت کوي چاې فرماایک دي: پاه 
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خلکو په داسې زمانه راې چې څوک په د دې فکر نکوي چې لاه 

 کوم ځای مال الس ته راوړی د حاللو څخه یا دحرامو څخه.

 د فساد تعریف:

 په لغت کې: فساد  

مصدر دی د فسد مادې څخه چې د صالح ضاد دی پاه معنای د 

خرايب، هالکت، ظلم، تجاوزرسه راځي چې  داسې نورې معنااوې  

 هم لري.

د الله جل جالله د اطامت څخه وتلاو  فساد په اصطالح کې:

 ته واحي.

 کنرتول او په واک کې راوستلو ته واحی.  اداره په لغت کې :

مبارت دی له یو ټولنیز نظام څخه چې   کې: اداره په اصطالح

په هغه کې یو شامېر وګاړي پاه یاو ځاانګړي سساتم رسه د خاصاو 

اداري فساد زیاتره برخه د  موخو د رسیدو لپاره یو ځای کارکوي. او

په یریعه مانځ تاه راځاي ناو؛ ځکاه د رشاوت تعریاف  (رشوت)بډې 

 رضوري دی: 

هغاه څاه دی چاې د   ءمةا يتَصةل بةه للةی املةا) رشوت په لغت کي:

 هغې په واسطه اوبه کوهیڅخه راوستلی ې یعنې پړی.
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 رشوت په اصطالح کې:

ُ  مةا ) ملامؤ د رشوت تعریف داسې کاوي: َال علةی تة هةي أخةذ أُمة
ُکه ترجماه: یعناې چاې  1. جيب علی ا خذ  عله أو  عل ما جيب علیه ت

 کومه کړنه پر اخیستونکي الزم وی او د هغې په بدل کي څه څیاز

واخلی او یا کوم کړنه چې په د باندې پریښاودل الزم وي د هغاې 

 په موض څه څیز واخلی دا رشوت یا بډه یادیږي.

هةي مةا يعطةي إلبطةال حةق ) او ځینو ملامؤ یې داسې تعریف کوي:
یعنې رشوت هغه څه دی چې د ح  د باطلولو او   حَةا  ابطةللو إل

 باطلو د ثابتولو لپاره ورکولی ې. 

رشوت اخستل، ورکول او یا د رشاوت خاوړل د  کم:د رشوت ح 

کبااائرو ګناااهونو څخااه دی پااه دې هکلااه ګاان آیاتونااه او احادیااث 

 شتون لري چې په الندې کرښو لچال كېږي:

 په رڼا کې:  ګناه د آیاتونو (بډې)د رشوت 

َن  ليلس ةةححتي   ةةفين ): اللااه جاال جاللااه فرمااایي ةةاُل ةةذي ي أ ثَّ َن  ليلحك  ُ َّةةاُع
آ ُكم وك  ړج  نة ُهم   احح ُي ح  أ وح  بة یةح ُهمح  أ عح ُي ح  و لين ع نةح ُهمح  تُةعح ُ وك    ة ل ن ع نةح ق ا ي ُضة ةیةح  ش 
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ُكم ح ك محت   و لينح  نة ُهمح    احح لحَيسحجي  بة یةح ةطينی   ُُيب   ار    لينَّ  ابي َحسي ژباړه:  دو  1. الحُم

ل خوړونيك دي، نو كه دو  تاا تاه ددروغو اورېدونيك او د حرام ما

راې نو تاا تاه واك دركاول كچاږي  (دموو په وړاندې كولود خپلو )

كه دې خوښه وي د هغو فچصله وكړه او كه ناه ناو انااار وكاړه . كاه 

اناار وكړې نو دو  تا ته هچڅ زحان نه ې رسوال  ، او كاه فچصاله 

كوې نو د مدالت په اساس حاې وكاړئ چاې اللاه مادالت كاوونيك 

 خوښوي.

دمااال خوړلااو نااه منااع کړېاااو اللااه جاال جاللااه پااه باطلااه الره 

َاح : فرمایي ُكَّةامي ليت ةأحُثُل َاح ِبي ةا ليل  احلح ُل لح  اطيةلي و تُةدح ن ُكم ابي ال ُكم بة یةح  َ َاح أ مح ُ  َت حُثُل )و 
َن   إليُثحي و أ نةةُتمح تة عحل ُمةة َ الي النَّةةاسي ابي ةة ةةنح أ مح ةةا م ي  َ ُيي ژباااړه: خپاال مالونااه پااه  2.  

غصب، اوغاال... پاه خپال میانځ  باطل او د ناح  لکه بډی، سود،

کې مه خورئ اوهغه امیرانو اوقاضیانو تاه ماه وړانادې کاوئ چاې 

الونااه وخااوری اوتاسااې پاارې دګناااه لااه مخاای د خلکااو ځینااې م

تاه مرساته ورکاړی اوګنااه  اوپوه شای چاې تاساوظام)خربیاست 

 .(موکړی ده
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ِتي َث  ن  ) :دارنګه قرانکریم فرمایک دي ن  ُواح ِبي ُ  ت شحرت  ا ق ليیال  و م ن ملَّح و 
ُُون   ل قيك  ُهُم الحك ا ي ژباړه: او ځام آیتونه په نا  1ُ حُكم ِبي ا أ نز ل  ار ُ   ُأوح

،منزلت او مقام مه پلورئ  او پوه شئ څیزه بها د دنیا،لکه رشوت

چه هر څوک د هغه څیز په وراندې حکم ونکړي چېام نازل کړی 

هغه او د هغه په څیر  (قصد ولرياو الهی احکامو ته د سپکاوی )

 کسان د شک پرته کافر دي.

ملام فرمایک دي: کوم کار چې پوره کول کول چی دچاپه غاړه 

واجب دی هغه د الله دژمنی مسؤول دی په پوره کول یې  دچانه 

موض یاد موض اخستلو پرته نه کول یې دالله  دمهد ماتول دي، 

چا واجب ندی. تررسه همداشان کوم کار چې تررسه کول یې په 

کول یې دمعاوضې په اخستلو رسه هم دالله د مهد ماتول دي. 

دد ینه معلومیږي چېد اداري فساد ډېر ډولونه دي چې ټول حرام 

دي لکه د دولت چارواکې چې: وظیفې تر رسه کول لپاره د دولت 

نه حقوق  اخلی نوهغه د الله رسه مهد کړی چې د حقوقو په 

ه کووم نو کایرې په تررسه کول کې یي موض خپله دنده تررس 

دچانه معاوضه واخلی او دمعاوضې پرته هغه نه کوی او یوی 
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ورځی نه یې بک ورځی ته غورځوی دالله مهد یي مات کړی، 

همداشان هغه کار چې د دولت لخوا  دهغه به واک کې ورکول 

شوی نه وی رشوت اخلی اوهغه کار کوی داهم د الله مهد ماتول 

 دي.

ې دومره بداوناروا دی چې قرآنکریم هغه دیهودو د صفاتو په بډ

َن  )شمیرکې راوړی او قرآن کزیم فرماحي: ُ َّاُعَن  ليلحك ذي ي أ ثَّاُل
ترجمه: هغوی ډېر دروغ اوري اومني او ډېر حرام مال  1ليلس ححتي .

خوري. د مالمه الويس په وینا پدې ځای کې مراد دسحت نه په 

دارنګه ح ت ابراهیم نخعي، حسن   حکم کې رشوت دی.

برصي مجاهد، قتاده اوضحاک رحمهم الله اونور د تفسیر امامانو 

هغه په رشوت تفسیر کړی دی،  رشوت اخستلو ته ځکه سحت 

ویل کیږحاې نه یوازې رشوت اخستونکی او رشوت ورکونکی تباه 

کوی بلکې ممومي د امنیت، ملت او د ملک اساس او بنسټ هم 

ځکه په کوم هیواد کې چې بډې خوړل دود وی قانون بربادوی 

نشی پلی کیدای، په پای کې دملت اوملک امنیت چې دقانون 

په  اساس دی نه راځی او کله چې دامنیت قانون د ممل پړاوته 
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الړنشی نود خلکو ځان مال حیثیت او پت نشی ساتل کیدای. 

همدا ملت دی  چې په اسالمي رشیعت کې سحت ورته ویل 

 او حرام دی. شوی

که موږ وګوری چې بډې اخستنی څومره یو مام او خطري آفت 

دی او لهلدې الرې السته راغلې پیسې د ډېرو خرابو او خبیثو 

پیسو په کتار کې واقع شوی دیوریښتنی مومن وجدان، ایامن او 

افکار ددغه ناوړه او ناسم کارنه ډېر لری او تیښته کې وي، ځکه 

پیسې السته راوړی هغه انسان هم هر انساناې دغه سپکې 

 سپک او یلیل کیږي.

 ( ګناه د احادیثو په رڼا کې: )بډې د رشوت

د مااوږ مقاادس دیاان پااه ظاااهر واضااح ډول د رشااوت اخسااتل 

: قةال قةال»:   روایات دی پهمسلامنانوحرام کړی له كعاب بان مجاره
ُه لنه ُ يدخل اجلنة حلم  ودم ن تا على الن  صلى للا علیه و سلم: ) ن ثعب بن عج

ژباړه: هغه واحي چې نبي صلی الله ملیه وسلم  1.«بةه سحت النار أول

وفرمایل : آی کعب بن مجره  جنت ته به داخل نشی هغاه غوښاه 
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او وینه چې په حرامو لویاه شاویوي بلکاې اور هغاو تاه مناساب او 

 الئ  دی. 

او همداشان مسؤولینو او چاراکو لپاره یې منل حرام کړی دی 

عن  وت ورکونکی او اخستونکی یې ملعون معرفی کړی دی:او رش
ُتشي» ع دللا بن عمُ ر ي للا عنها قال: ُاشي وامل  1.«لعن رسَل للا ال

ژباړه: د ح ت مبدالله بن ممر نه روایت دی چې رسول الله 

صلی الله ملیه وسلم رشوت ورکونکی او اخستونکی باندې لعنت 

ن  ل ع ن  ر ُسَُل للاي »: ویلی دی ي  ُحت شي ن و الحُم ي  َُّاشي ص لَّى ارَُّ ع ل یحهي و س لَّم  ال
َُّاشيش   ژباره: د ح ت ثوبان نه روایت دی چې رسول الله  2.«و ال

صلی الله ملیه وسلم رشوت ورکونکی او اخستونکی او هغه څوک 

 چېد  دوی دواړو  ترمنځ واسطه کیږي، باندې لعنت ویلی.
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مرشانو ته ډالۍ، تحفه، سوغات،  ځیني خلک حاکامنو او   

تعارف ح ، ح  الزحمه او قلامنه انعام او رشینی په تری کې 

تررسه کوي چې دا هم یو ډول رشوت دی خو جوته ده چی 

دنومونو بدلون هیڅکله په ماهیت کې بدلون نشی را وستی او په 

هر صورت کې کومه پیسه چې د بډو له الرې را ې هر نوم چې 

 بیاهم  رشوت دی، ځیني خلک باید پوه شی پری کیښودل ې

چې تحفه ډالۍ سوغات د آمرینو لپاره د رشوت په حکم کې دی 

پدې زمانوکې دود دادی چېډالۍد ځینی د مرشانو ډریورانو، 

خانه سامانونو یا د نورو اشخاصو او شاوخوا خلکو ته ورکول کیږي 

دالیلو په  او هغه یو مادي او روا څیز ګ ی پداسېحال کې دپورتینو

استناد په زغرده ویلی شو چې: هیڅ ډول نوم ایښودل ماهیت ته 

بدلون نشی ورکوالی او هرڅه چې د رشورت له الرې راشی 

 رشوت دی.

ةتة عحم لحن اُه ع ل ةى »: صلی الله ملیه وسالم فرماایک دي پچغمرب م ةني اسح
ُ ز قةحن اُه ريزحق ا   م ا أ خ   َ  ع م ٍل  ة  ژبااړه: څاوک چاې  1.«رُيلُةَلٌ ذ  بة عحد  ذ ليةك   ة ُهة

                                                           

 . ۲۹۴۵سنن أيب داود، باب أرزاق العامل، حدیث:   -1
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مونږ په کوم کار وګامرو او څه حقوق هم په مقابل کې ورکو هرڅه 

 چې د خپلو حقوقونه اضافه واخلی د غاړی طوق به یی ې. 

مةةن شةةفع  حةةد شةةفاعة  أهةةدي لةةه هديةةة » پااه باال روایاات کااې دي:
اب َا  الة  ژبااړه: څاوک چاې 1.«علیها  َل ها  َةد أتةی اباب عظیمةا مةن أبة

او د هغه په ماټ ورتاه  (واسطه شی)چا لپاره سپارښت وکړی دبل 

 هدیه ورکول ې په رښتیا چې هغه د سود لوی دروازی ته ننوت.

مبدالله بن مسعود وایي: کایرې څوک نوروته کار وکړي او 

 دهغه په واسطه  ډالۍ ورته وړاندې شی هغه حرام دی . 

د رسه یوه د مرسوق رحمه الله نه روایت دی چې هغه د ابن زیا

ډالۍ شو قضیه رد کړی او دقضیی دڅښل له لوری یو غالم ورته 

 مرسوق هغه ونه مانه او وی ویل: 

اوریدلی می دی چې ابن مسعود ريض الله منه به ویل: څوک 

چې د مسلامنانو کوم ظلم لری کړی او دظلم څښل هغه ته کوم 

 2.ر هغه حرام دیډالۍ کړی لږ وی که ډیڅیز 

                                                           

 .۲۲۲۵۰مسند امام احمد ،حدیث:   -1

 .۴۰۲الحالل والحرام للدکتور قرضاوي، مخ: -2
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م  و ق ال  عُ » َح ة ُُ بحُن ع  حدي الحع زييزي ث ان تي ا ح دييَُّة يفي ز م ني ر ُسَلي للاي  ه دييَّةة  و الحیة  م 
ةٌ   َ ة کلااه چااې ممااربن مباادالعزیز خلیفااه وو  یااوه ډالااۍ ورتااه  1.«ريشح

راوړی شوه خو هغه قبوله نکړه ورته وویل شول پېغمارب صالی اللاه 

وویال: پېغمارب صالی ابن مبد العزیز ملیه وسلم هدیه قبولوله ممر 

 رشوت دی.نن ورځ ډالۍ وه خو  پهه منانه کې الله ملیه وسلم

ملامث کراماو ویاک: کلاه چاې اساالم تاردی کاېاد رشاوت پاه اړه 

سختی کوی نو پرقايض او هغو کسانو چې  دقايض په مرتبه کاې 

دی الزم دی چې هغه څیزونه چې د قايض کیدو اویا حاکم کیدو 

ناست ول او د هدیه په توګه ورته راوړل  وراندې اوپه خپل کور کې

کیده اجازه لاري چاې د قضااوت یاا حکومات پاه وخات کاې هام 

واخلی. او دهغو څیزونو اخستل چاې پاوهیږی د مقاام پاه خااطر 

ورته ورکول کیږي حرام دی خو کوم چې نه پوهیږی دوستان یاې 

د دوستۍ په خاطر یا ددوی د مقام پاه خااطر ورتاه راوړي داشابه 

 2.اید ورنه ډډه وکړيده او ب

د م کور ارشاداتو اوروایاتو په رڼا کې هرڅوک چې آمرینو ته 

ډالۍ ورکوی چې بست او منصب پکې اغیزولري رشوت تحفه او 
                                                           

 .۲۵۹۵، د حدیث شمیره: بَاُب َمْن لَْم حَْقبَِل الَْهِدحََّی لِِعلَّی  صحیح البخاري،  - 1

 .۴۰۲لدکتور قرضاوي، مخ:الحالل والحرام ل  -2
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دی پداسې حال کې چېډېری خلک دغه څیز ډېر ساده ګنی 

رسه لدې چې داکار ییح رشوت دی ټول مسلامنان د دې کارنه 

وروښی چې ندی تحفه ورکړي اوندی ډډه وکړي او نوروته دی هم 

واخک همداشان هغه تحفه چې درشوت په چوکات کې راځی 

دهغې تحفی رسه چې رشوت پکې نفوی نلری خلکوته بیان شی 

 ترڅو مطل  تحفه رشوت ونشمیرل ې. 

نو راځئ د نورو خلکو او دولتي مالونو څخه ځانونه وژغورو او 

ه وکړو او یمي فارغې مرت څخه وړاندې خپلو ځانونو رسه محاسب

کړو، د بیت املال او نورو اشخاصو مالونه مو چې په غال، غصب، 

ډالۍ، ظلم او نورو الرو څخه الس ته را وړي هغه خپل اصحابو ته 

ورکړو یعني رد مظلمه وکړو او د هغې ورځې څخه په ډار کې شو 

چې هلته مال او ځامن مو په درد نه راځي: یوم ال ینفع مال وال 

 اال من أتی الله بقلب سلیم. بنون
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په اسالمي ټولنه کې یو بل دود د ځیناو ښاځینه ؤ  لاه لاوری    

معمول شوی چې هغه ډېر تنګ او چسپ جاامې اساتعاملول دی  

چې دا  په اوسني مرص د فتنو په وخت کې د لویو فتنو او خرابیاو 

او تحصایل وتلاو ماانع المل ګرځې؛ ځکاه دا کاار د دوی د تعلایم 

ګرځي او یا خو دا کړن د دوي د مفت او حیاا لاه منځاه وړو المال 

کیږي؛ ځکاه زیاات ځواناان د جناګ جګاړو پاه وخات کاې خپال 

ښوونه او روزنه د الس څخاه ورکاړي او خپال دیناي مساؤولیت تاه 

وو او نجلیاو څخاه نظار تیاټ نظر نکوي چې هغه ناورو پردیاو ښاځ

َا ميةنح ): رمایک ديرنګه چې الله پاک فوسايت: څ مينينی  ية ُلض ة قُةل ل يلحُمةؤح
َن   ةةةنة ُع ًٌ ِبي ةةةا ي صح ُةةةمح لينَّ ارَّ  خ  يةةة ةةةى    ُُوج ُهمح ذ ليةةةك  أ زحث  َا  ُةةةة ُ حف ظُةةة  1.(أ بحص ةةةاريهيمح و 

مؤمنو نارینه ؤ ته ووایه  چاې خپال نظار تیاټ  (آی پیغمربه)ژباړه: 

لپااره ډېااره   وساايت او خپال رشم ځاایونو ساااتنه وکاړي. دا د هغاو

پاکه کړنالره ده. په باوري توګاه هغاوی چاې څاه کاوي اللاه جال 

جالله پرې خربیاږي. دارنګاه اللاه جال جاللاه ښاځو تاه هام امار 
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ُُوج ُهنَّ و ُ  يُة حةديين  ) کوي: ُ حف ظحن   ُةة مين اتي ية لحُضضحن  مينح أ بحص اريهينَّ و  و ُقل ل يلحُمؤح
  ُ ة دناا )وایاه سارتګي او مومناو ښاځو تاه و  ژبااړه: 1.زيينة تة ُهنَّ ليَُّ م ا ظ ه 

ښاکته کاړي او پااکلمني خیاال د وسااتئ  اوخپال  (محرو کتلوناه

 زینت د ښکاره نګړئ مګر هغه چې تری ښکاره دی.

د زنانه ؤ بی حجايب او د کوره څخه بهر د تنګ او باریک لباس 

اغوستل چې بدن یې تری ښکاریږي د اسالمي رشیعت په رڼا 

م موم دود او ممل دی چې پدي حدیث کې یې کې ناوړه او 

ُة قال قال رسَل للا صلى للا علیه » قباحت یکر دی: ُي عن أ  ه
َم معهم سیا  ثأذان  ال َُ »وسلم: صنفان من أهل النار مل أرُها ق

َن ِبا الناس ونساء ثاسیات عارنت  یالت ماشالت رؤوسهن ثأسنة  ُب يض
ًة  ال خت املاشلة ُ يدخلن اجلنة ُو  َجد من مس ها لی ها ولن ُر جيدن ُر

يب هریره ريض الله تعالی منه څخه روایت ژباړه: د أ   2.«اثذا وثذ

دی چې رسول الله ضلی الله ملیه وسلم فرمایک دي: دوه ډوله 

خلک د دوزخ اهل دي چې ما تر اوسه ندی لید  یو هغه قوم 

لک دی چې دوی رسه د غوایانو د لکیو په شان دورې وي چې خ

                                                           

 آیت. ۳۱د النور سورت:  - 1
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به پری وهي، بل هغه پ ې لوڅې ښځې دي چې خلکو زړونه 

خپل ځانونو ته را جلبوي او دوی هم هغوی ته میالن لري او د 

دا )اوښانو منډوونه بختي رس ویښتان داسې برابر کړیوي لکه د 

چې دوه دوه منډوه لري او په منځ د دواړو کې  ديهغه اوښان 

چې  (ي لکه دوه رسونهټی والی وي دا زنانه هم ویښتان تړلې و 

دوی به جنت ته ته داخل نيش او د جنت بوی په هم ونه مومي 

پداسې حال کې چې بوی د هغه به دومره دومره واتن کې درک 

 کوالی ې.

د دې حدیث په رشحه کې مالمه مالمک رحمه الله داسې 

ُه بنعمة للا عارنَتن کاسیات): وایي یعنې پ ي به وي په   اشک

لله جل جالله باندې لیکن د هغو نعمتونو شکر څخه نعمتونو د ا

وقیل ) به خا  وي یعنې شکر به نه اداکوي، نور هم زیاتوي:
ُازا لکما ناظهارا جلما ن و يسرتن بعض بدهنن ويکشفن بعضه  داسې   اب

هم په رشحه د دې حدیث کې ویل شوی: ځیني برخې د بدنونو 

روي د دې لپاره چې به یې پ ې کړیوي او ځیني نورې به یې ښکا

او یا خو داچې باریکې او نازکې  خپل ښایست او کامل وښای.

چامې به یې اغوسښتي وي چې بدنونه یې تری ښکاریږي 
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اګرچې په ظاهره خو جامې په غاړه لري لیکن بدنونه به یې تری 

ښکاریږي نو په حقیقت کې لوڅې شوي او یا خو داچې په 

حیث به خا  وي او یا دا معنی زیوراتو په پ ې وي خو د تقوی له 

رفه ته مایلوي یا خو ډاچې چې د خلکو زړونه د خپل ځانونو ط

د رسونو خپلو څخه لري کوي ترڅو مخونه یې  (پړوين)ټکري 

ښکاره شې او یا داچې نورې زنانه به د دوی ناوړه فعل ته مایله 

 کوي.

دادی: چې دوی به په زړونو او صاورتونو  معنای یې «مائالت»د 

رسه نارینااه ؤ تااه مایلااه وي او یااا داچااې پااه تااګ راتااګ کااې کاارب 

کوونکي وي او یا داچې د پاک ملنۍ څخاه باه فسا  او نااروا تاه 

 1مایله وي.

ُح ةاء  بينحةت  أ ِبي أ» پدې هکله روایت دی: نح ع اشيش ة  ر ةى للا عنهةا أ نَّ أ 
ٍُ د خ ل ةةتح ع ل ةةى ر ُسةةَلي ارَّي  ةة ةةا ثيی ةةاٌ  ريق ةةاٌ    صةةلى للا علیةةه وسةةلم)ب كح ه  و ع ل یةح

ه ا ر ُسَُل ارَّي  ُ    ع نةح :   صلى للا علیه وسلم)  أ عح ُحأ ة  » و ق ال  ة ُح اُء لينَّ الحم  ن  أ 
  ُ یض  مل ح ت صحُلحح أ نح يُة اليذ ا بة ل ل تي الحم حي ا و ه ذ  َّ ه ذ  ا لي ه  نةح ةهي « ى مي هي و أ ش ار  ليل  و جح

                                                           

ا مرقاو املصابیح رشح مشکاو املصابیح د مالماک قااري، بااب ماا ال یضامن، ټاوک  1

 شامله. ، مکتبه۹۵، مخ ۱۱
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یو وار اسامث ريض الله منها حضور صلی الله ملیه ژباړه:   1.«و ث فَّیحةهي 

وسلم  ته راغله او  نازکې جامې اغوستی وي نو رساول اللاه صالی 

ځه دحایض ث کلاه چاې ښاالله ملیه وسلم ورته و فرمایل :ای اسام

مناسبه نده چې د بدن یوه برخه یاې  (پیغله ې)ممرته ورسیږي  

و تاه یاې اشااره هم ولیدل ې مګر دغه دغه اوخپال ماخ او ورغاو 

   وکړه.

ةاالنَّ ي  )  د ښځو د پردی ساتني په هکله الله پاک فرماایي: ن  أ ية ه 
بيیةة يهينَّ ذ ليةةك   ةةن ج ال  نينی  ع ل ةةیحهينَّ مي مينينی  يُةةدح ةةاء الحُمةةؤح ةةك  و بة ن اتيةةك  و نيس  قُةةل   ي زحو اجي

 َ ُ ري ُف ذ يحن  و ث ان  ارَّ ُ  حن    ال  يُةؤح ةاأ دحِن  أ ن يُةعح یم  ژبااړه: ای پیغماربه   2.(ر ا رَّحي

خپلو ښځو، لورګانو د مومنانو ښځو ته و وایه چی خپل څادروناه را 

کوز کړئ تر څو و پیژندل ې او وناه زورول ې او اللاه بښاونکی 

 او مهربان یات دی.

د الله پاک امر په ځای  حجاب  ساتل ډېرې ګ ې لري لکه :

سبب ګرځي، روحي  کول چې په پای کې د الله پاک د رضا

آرامتیا، دکورنی جوړښت، د ښځي مفت، حیا، حرمت او مزت 

                                                           

 .۴۱۰۶، د حدیث شمیره: باب ِفچاَم تُبِْد  الَْمرْأَُو ِمْن ِزحنَِتَهاسنن أبی داود،  - 1

 آیت. ۵۹د االحزاب سورت،  - 2
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پکې خوندی ساتل کیږي او په  يب حجايب کې د ښځي مفت، 

حیا، مزت او احرتام له پښوالندې کیږي او په پای کې د الله جل 

جالله د م اب رسه انسان مخامخ کیږي، نو ښځو ته پکار دی 

جامو اغوستلو  څخه ډډه وکړي چې يب حجايب، نازکه او تنګو 

ترڅو د خلکو سرتګو څخه وساتل ې او پردیو ښځو ته کتل د 

سرتګو زنا دی او دارنګه نارینه ؤ لره اړین دی چې خپل سرتګې د 

 پردیو نامحرمو څخه وسايت او د ښځو مزت او احرتام دې وسايت.
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 په پیغلو د ټوپک ډز کول 

څنډه  و د ټکرید پیغل او یا په بل دود رسه

 شکول

د اوسنی مرص یو بل ناوړه دود چې تر تر اوسه په ځینو سیمو     

کې را روان دی هغه دا چې په پیغلو د ټوپک ډز کول او یا په بل 

څنډه شکول، چې دا هم یو ډول د  د ټکریاصطالح رسه د نجونو 

 دا دی: یې اجباري ودونو څخه دی چې تعریف

نجلۍ خوښه ې نو هغه کوښښ یو ان د کوم یو ځو کله چې 

کوي تر څو دا نجلۍ رسه واده وکړي که چیرې د دې نجلۍ 

کورنۍ او یا دا نجلۍ په خپله له ده رسه په واده کولو خوښه نوی 

نو هغهځوان څو ځک د دې نجلۍ اولیاؤو ته ریباران ورلیږوی تر 

څو هغو دا نجلۍ  ده ته ورکړي کله چې هغوی انکار وکړي او 

اران جواب ې نو دا ځوان واره ګوري کله چې دا نجلۍ د ریب

 او یا د ژوند نور کوم (بڼ)اوړلو، او یا ځمکې، پ ي او باغ اوبو ر 
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 ځینو چارو لپاره ووځي دا ځوان ورې د هغې نجلۍ د ټکري

ونیيس او لږ شانته یې پری کړي او غږ وکړي چې دا  (ژۍ)څنډه 

 نډه یې ما پریکړی نجلۍ د ماشوه  ټول د خرب ې د ټکری څ

او یا دا چې د هغی نجلۍ د کور په دروازه کې د ټوپک ډز وکړی 

او غږ وررسه وکړي چې په فالنۍ نجلۍ ټوپک ما ویشتی دی 

خلک د خرب ې  هغه د ما ناموس دی څوک ورته نشی کتالی 

هغه د ما شوه  نو په پای کې دا نجلۍ بل څوک نيش غوښتلی، 

لپاره چې دښمنیي زیاته نيش او نو اوس د نجلۍ کورنۍ د دې 

دوی طاقت او زور هم د هغه په مقابل کي کم وي نو دا نجلۍ په 

داسې حال هغه ته ورکوي چې نه د نجلۍ او ندې د هغې د 

کورنۍ زړه وي چې داسې ځوان او یا هلک ته چې نه اسالمي 

پوها، نه اسالمي اخالق، او ندې د نکاح مقد او رشایپ پیژين، د 

ۍ  د دې لپاره داسې شخ  ته دا نجلۍ ورکوي چې نجلۍ کورن

 راتلونکی یې خراب نيش.

ځیني وخت خو دا ځوان داسې نام دار او زورور شخ  وي چې 

هیڅکله هم هغه ته جواب  په نه رسه نيش ورکوالی او یا خو دا 

ځوان د نجلۍ کورنۍ ته اخطار ورکوې که دا نجلۍ چې ما یې د 

ټوپک پری ویشتلی بل چا ته د  ټکرې څنده شکو  او یا چې ما
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ورکړه نو دا کړن به درته ښه نوی  او یا خو نورو خلکو ته اخطار 

ورکوي، که دا نجلۍ چا وغوښتله او یا یې واده وررسه وکړو نو د ما 

مقابلې ته دې تیار ې  نو پدې صورت کې نه د نجلۍ کورنۍ دا 

ړي؛ نجلۍ بل چا ته ورکوالی ې او نه نور خلک دا نجلۍ غوا

ځکه د دښمنۍ نه ویریږي، که چیرې د نجلۍ کورنکۍ دا نجلۍ 

بل چا ته په واده ورکړي نو داسې ځای کې به یي ورکوي چې 

معلوم نوی د نجلۍ کورنۍ به هم د خپل ابايئ او اجدادي اصلی 

وطن څخه کډه کوي او هر څه په پریدی او هیڅ چا ته به ځای نه 

خه ورک او الدرکه شو؛ ځکه ورښایي نو د ممر لپاره د خپلوانو څ

که چیرې ځای چا ته وښاحي نو د ځوان له لوری ورته د مرت 

اخطار او ګواښونهاو د جنګ امالن ورکوي نو په یاد صورت کې به 

د نجلۍ کورنۍ او نوی خیښانو د تل لپاره د دښمنۍ او تربګنۍ 

 په غاړه واخستله او ممر یې په خطر کې شو.

وخت د خلکو ملکان او قومي په داسې حاالتو کې ځینې  

مرشان  د دې ستونزي  د حل لپاره غونډه کوي او هغې کې 

داسې فیصله کچږي  چې اسالمې رشیعت څخه ډېره لري وي، 

یوازینی موخه پکې دروغه جوړه وي نه دا چې دا رشمي ده او که 

نه، کومه رشمي او قانوين پریکړه نوي، په ځینو صورتونو کې د 
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ه یا درې ښځې د دې نجلۍ په بدل کې نجلۍ کورنۍ ته دو 

ورکوالی ې چې دا صورت نورې معصومي نجونې هم د ټول 

ممر لپاره په بدۍ او بد بختی کې اخته کړحاو هغه نجونې د 

خیښانو په کورنۍ کې د تل لپاره په بد نوم یادیږي چې دا په بدو 

کې راکړل شوې دي کله کله د نجلۍ کورنۍ د هغې په ورکولو 

زیات ولور الس ته راوړي او ملکان او مرشان پدې رسه  رسه ډېر

یوازې او یوازې روغه او جوړه په پام کې نیيس نه کومه رشمي 

 پریکړه.

نو راځئ چې کامل په اسالم کې داخل شو او پوره ممل پری 

وکړو او دنیا او آخرت بریا په نصیب کړو، دا نه چې که مي ګ ه 

ه کوم نو دا په نجونو او پیغلو وي ممل پری کوم او که نه نو ممل ن

د ټوپک ډز کول یا یې د ټکري څنډه شکول دا د رشیعت په رڼا د 

 څو الملونو څخه ناروا او غیر رشمي دی:

چې الله پاک ورته کرامت ورکړی د  پدې کې د هغو ښځو –۱

هغې يب مزيت، توهین او سپکوالی دی، چې اسالمي رشیعت د 

او د مسلامين ښځي او سړی دارنګه ناوړه کړو څخه منع کړی 

توهین یې حرام بللی د اسالم رشمي مقاصدوله ډ  چې دخلکو 

د دین، نفس، مقل، مال او مرض ساتنه ده، شمیرل کیږي د 
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اشخاصو آبرو او مزت مسئله دی چې په قرآنی تعلیامتو او نبوی 

سیرت کې هومره د پت او حیثیت انسان ته توجه شوی او تاکید 

پله شخ  هم نيش کوالی او ح  نه لري پری شوی آن چی خ

چې خپل مزت تر پشوالندی کړي بلکه انسانان باید دخپل مزت 

احرتام وکړی او په ساتنه کې یې هڅه وکړي اوهم د بل د مزت، 

آبرو او پت ساتني ته په پوره توګه پاملرنه وې او د انسان د مزت 

سلم په هکله د الله جل جالله سرت پچغمرب صلی الله ملیه و 

َالکم و أعُ کم   »فرمایک دي:  ُم علیکم دماءکم  و أم  ان للا ح
ُکم هذان يف بلدکم هذا َمکم هذان يف شه ُمة ي یعني:  په رښتیا  1.«کح

چی ستاسی ویني، شتمني، مزتونو یو پربل حرام دی لکه حرمت 

 د دی ورځچد ستاسو پدې ښار او دی میاشت کې.

ُ ع  حةُد ارَّي بحة»: دارنګاه روایات دی ُ  ق ال ُ أ يحةُت ر ُسةَل  ارَّي ص ةةلَّى ارَّ ة ُن ُعم 
ةةكي  ُ ةةكي م ةةا أ عحظ م  َُةةَُل م ةةا أ طحیة   ةةكي و أ طحی ةةب  ري لحك عح  ةةةي و ية  ةةلَّم  ي طُةةَُف ابي ع ل یحةةهي و س 

ميني أ عحظ ةُم عينحةد  ارَّي  ُحم ُة الحُمةؤح ُْ حُم مٍَّد بيی ديهي حلُ  ُحم ت كي و الَّذيي نة فح ُحم ةة  و أ عحظ م  ُح  ُح
ًح ا  2.«مينحكي م اليهي و د ميهي و أ نح ن ُظنَّ بيهي ليَُّ خ 
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وایي: یوه ورځ می  ريض الله تعالی منهامد الله بن ممر مبژباړه: 

رسااول صاالی اللااه ملیااه وساالم ولیااد چااې د بیاات اللااه پااه طااواف 

مشااغول ؤ  ویاای فرمااایک: ای کعباای  تااه څااومره زړه وړونکاای او 

حرمت څومره لوړ او ډېر دی، خو قسام پاه هغاه خوشبویه یي ستا 

بالکیف کاې دی د ماومن او  یات چې د محمد نفس د هغه په ید

دځان او مال حرمت یې د الله متعال په وړاندې د ستا تار حرمات 

 .نکوو مګر خیرګامن  په هغه به زیات او داچې

پدې دواړو حدیثو کې معلوم شاو چاې د مسالامن، ښاځه وي او 

او آبرو ډېر زیات دی حتی له کعبې مباارکې څخاه  که نارینه مزت

 هم زیات دی، نو باید د مسلامن ح  ضایع نيش.

ا پدې کې په نجلۍ  او د هغې په کاورنۍ ظلام او تجااوز کاول ۲

دی پدې معنی چې هغوی ته کوم ح  رشیعت ورکړی چاې هغاه 

نجلۍ ته د میړه د انتخاب اختیاار حا  دی  او دا ځاوان نااپوه دا 

څخه سلبوي او د هغې د رضا پرته  دی د نکاح امالن ح  د هغې 

کوي، ګواښونه، اخطارونه او تهدیدونه ورکوي چې دا د دوی حا  

لوی  تیری او ظلم دی چې منع یې ونيش نو په ټولو د م اب د را 

تللو ویره دی پدې هکله د ابوبکر صدی  رضی الله مناه د پیغمارب 

لنَّةةاس  ليذ ا ر أ ُوا الظَّةةاملي   ة ل ةةمح لينَّ ا» صاالی اللااه ملیااه وساالم روایاات دی:
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َ ةا ٍ  ُ بيعي يحهي أ وحش ك  أ نح ية ُعمَُّهةُم ارَّ ژباړه: کله چې خلاک 1.«َي حُخُذوا ع ل ى ي د 

کوم ظام ګوري او له ظلم نه یاې مناع نکاړي ناو ناږدې دی چاې 

  الله جل جالله ټول په سخت م اب اخته کړي.

عةن جةابُ بةن ع ةد »: دیاو ظلم کول د نورو په حقوقو حرام 
َا الظلم  فن الظلةم ظلمةات  للا أن رسَل للا صلى للا علیه وسلم قال  اتَ

َم الَیامةة ژباړه: د جابر بن مبد الله ريض الله منه  د رسول الله 2.«ية

صلی الله ملیه وسلم څخه روایت کوي چې فرماایک دي: د ظلام 

 ې دي.څخه ځانونه وژغورئ؛ ځکه ظلم د قیامت د ورځي تیار 

پدې کې په هغې پاک ملني نجلۍ باندې یاو ډول تاور پاوری  ا ۳

کول دي چې ځینو خلک داسې ګامن کاوي چاې امکاان لاري د 

نجلۍ د وړاندې څخه دې ځوان رسه اړیکې درلودي نو ځکاه یاې 

د ټکري څناډه ورپریکاړه او یاا ځکاه حاې د ټوپاک ډز پاری وکاړو، 

و پدې کې پاه پداسې حال کې چې هغه نجلۍ بری او پاکه وي ن

هغې یاو ډول تاور لګاول دي او تاور لګاول کبیاره ګنااه دی پادې 

ُة ر ةةي للا عنةةه أن   هکلااه رسور کائنااات فرمااایک دي: ُيةة عةةن ابةةی ه
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َبَةةاتن قیةةل: ن »: رسةةَل للا صةةلی للا علیةةه وسةةلم قةةال َا السةة ع امل اجتن ةة
ُم للا  رسَل للا! ما هن قال: الشُ  ابهللن والسةحُ و قتةل الةنفْ الةيت حة

َم الزحةةةا و اب و التةةةَ  يةةة قةةةذف  اُ ابحلةةةق و أکةةةل مةةةال الیتةةةیم و أکةةةل الةةة
 1.«احملصنات اللا الت املؤمنات

ژباره: د ايب هریره ريض الله منه څخه روایت دی چې رسول 

الله صلی الله ملیه وسلم فرمایک دي: له اووه هالکوونکو 

ه هغه ګناهونو څخه ځانونه وژغورئ پوښتنه وشوه ای د الله رسول

کوم ديی رسول الله صلی الله ملیه وسلم وفرمایل: د الله رسه 

رشیک نیول، سحر او دهغه نفس وژل چی وژنه یې الله نارواکړی 

مګر په ح  رسه د یتیم د مال خوړل، سود خوړل، ددښمن د 

حملی پر مهال د جګرې نه تیښته او په مؤمنو پاکو بی خربه 

 ښځو پسې تور پوری کول دي.

ول ک یه معلومیږي چې په پاکو ښخو تور پور حدیث څخنو لدی 

غ ه ګ اه دی، نو په م کور ډول ناوړه دود کې په پاکو نجونو تور 

 پوریکول دي چې دا کړن د رشیعت له مخه مردود دی. 
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فضا  دا شان د ناوړه دود واده کې هغه  محبت او مینها  په ۴

وړل کیږي له منځه  اک د ښځه او میړه ترمنځ اچو  چې الله پ

 اځي.ترمنځ کرکه اونفرت، حسد او بغض ر  او په ځای یې د دوی

رضر رسایږي تاه  نجلۍ او د هغې کورنۍ  پدې ناوړه دود کې ا ۵

و د اسالمي رشیعت له ځاان تاه او بال تاه رضر رساول حارام دي ا

ع ةنح أ ِبي :چې رسول الله صلی الله ملیاه وسالم فرماایک دي څرنګه
بي النَّةةةبي ي  ُحم ة  ص ةةةاحي ةةة صةةةلى للا علیةةةه )ع ةةةني النَّةةةبي ي  صةةةلى للا علیةةةه وسةةةلم ) صي

ُ بيهي و م نح »: أ نَُّه ق ال   وسلم َُّ ارَّ ُ ع ل یحهي  م نح   ارَّ أ    ژبااړه:   1.«ش ا َّ ش ا َّ ارَّ

ماه د رساول اللاه أيب ِی د رشول صلی اللاه ملیاه وسالم صااحب 

رمایل: چااچې صلی الله ملیه وسلم  څخه روایت کوي چې وحی ف

ورکاوي  او  ه الله هغه ته رضر رسوي یعني جزایېبل ته رضر ورساو 

به هغه ته تکلیاف ورساوي یعناي  چاچې بل ته تکلیف ورساوه الله

 ورکوي.   جزایې

پدې ډول دود کې د دواړو طرفه دښامنۍ لاه منځاه وړو کاې ا  ۶

ځیني وخت قومي مرشان او ملکان دا نجلۍ هغاه ځاوان چاې  پاه 

ې په دا نجلۍ  ټوپک ویشتي پرته د رضاا د هغاې څخاه خپل رس ی
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ک پاری ویشاتلی دی او په نکاح  ورکوي او وایي چې اوس خو ټوپا

حال داچې د هغې د رضا پرته نکاح کول کوم رشمي حیثیت نلري 

دارنګه د دې نجلۍ د ورکولو په مقابل کې د نجلۍ کورنۍ تاه دوه 

د نجلاۍ کاورنۍ تاه ابل کاې یا درې او یا څلور نجونې د بدو په مق

ممال دی او دوی وایاي چاې ماوږ پاه چې دا یو غیر رشمي ورکوي 

کورنیو ترمنځ صلحه راولو او دا ګنااه او لاوی جارم دې رسه د دوه ؤ 

دی؛ ځکه ازاد مکلف انسان ورکول په بدو کې د صالحي پاه اړوناد 

دا صلحه په حرامو رسه دی او حرامه دی په دې هکله ح ت نبي 

َّ » و والساالم فرماایې:کریم ملیه الصال  ةليمينی ن لي ةاشيٌز ب ةنیح  الحُمسح الص ةلحُح ج 
ُ ام ةا ُ ن أ وح أ ح ةلَّ ح  َُّم  ح ةال  ة یعناې: د مسالامنانو تارمنځ هااره . 1«ُصةلحح ا ح 

صلحه جایز دی پرته د هغې صلحې څخه چې حارام حاللاه وي او 

 حالل حرام وي.

و د ناروا وینو تویولاو ا دا ناوړه دود په ځینو وختونو کې د قتل ا ۷

مين ةا ): تل لویه ګناه دي، الله پاک فرماحيسبب ګرزي او ق تُةلح ُمؤح َح م ن ية 
ااب   ُ ع ل یحةةهي و ل ع ن ةةُه و أ ع ةةدَّ ل ةةُه ع ةةذ  ةةب  ار  ةةا و ري ضي ا  يیه  اليةةد  ةةنَُّم خ  ةةز آُؤُه ج ه  ا   ج  ةةد  م تة ع م ي
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رسه ووژين څوک چې کوم مؤمن په قصاد او پاوهي ژباړه :  1.ع ظيیم ا 

د هغه سزا جهنم دی چې د همیش لپاره به پکې وي او پاه هغاه د 

ه لپاره یې لوی م اب تیار کاړی دی الله غضب او لعنت دی او د د

عةن ع ةد للا بةن »:  فرماایک دياو دارنګه نبي صلی الله ملیه وسالم 
ُو : َن علةى للا مةن عم أن الن  صةلى للا علیةه و سةلم قةال لةزوال الةدنیا أهة

د مبد الله بان مماروريض اللاه تعاالی مناه  ژباړه: 2.«تل رجل مسلمق

 څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله ملیه وسلم فرمایک دي:

دل په نزد د الله پاک د یاو مسالامن پاه نااروا قتال ې دنیا نړید ټول

 .دی اسانڅخه 

پدې ناوړه دود کې  ښځي رسه هغه د خوښۍ  او نیکاۍ فضاا ا  ۸

: اللااه فرمااایي، اماار کااړی لااه منځااه وړل کیااږي چااې  اللااه پااری

 ُ ق ا و جي حع ةل  ار  ةیةح َاح ش  ُ ُهة ُتُمةَُهنَّ  ة ع س ةى أ ن ت كح ُيهح ُُوفي   ةفين ث  لحم عحة ُُوُهنَّ ابي )و ع اشي
ً ا  ريية ًح ا ث  او کاه چیارې ئ ژباړه : او وررسه په نیکۍ چلند وکړ  3. يیهي خ 

چاې تاساې یاې ناه مو ورڅخه کرکه وکړه نو ډېر داسې شیان دی 
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په هغه کې د خپل حکمات لاه لاوری لاوی خیار خوښوی خو الله 

 اچولی وي.

ویشاتل ا  دا ناوړه دود یعنې په خپل رس په پیغله نجلۍ ټوپاک  ۹

رسه نکااح کاول زیاات وخات لاه  وشاکولیې او یا د ټکري څنډې 

ګاونډیانو او خپلوانو رسه پیشیږي او هغوی رسه د بد چلناد المال 

و حدیثونو کېګاونډی ته  رضر رسولو حرمات راغلای پهګ  ګرزي او

ُة ر ةةي للا عنةةه آن النةة  »: دا حاادیثبیلګااې ډولاا دی د ُيةة وعةةن أ  ه
صةةلی للا علیةةه وسةةلم قةةال: وللا ُيةةؤمنن وللا ُيةةؤمنن وللا ُيةةؤمنن قیةةل 

َايَةه ژباړه: قسام پاه اللاه  1.«من ن رسَل للا؟ قال الذي ُيؤمن جةاره ب

نلری، ایاامن نلاری، ایاامن نلاری، وویال شاول:  جل جالله ایامن

څوک یا رسول الله  وی فرمایل: هغه څوک چې ګاونډی د هغه د 

 ازار، زورولو اورشنه په امان نه وي.

رضر  د دې حدیث څخاه دا معلاومیږي چاې څاوک ګاوناډیانو تاه

هغاه څاوک چاې د خپال  رسوي هغه د کامال څښال نادی بنااث

                                                           

 .۶۰۱۶حدیث شمیره:  ، دبَاُب إِثِْم َمْن اَل حَأَْمُن َجارُُه بََواحَِقهُ صحیح البخاري،   -1
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 او د رضا پرته ټوپاک پاه و  رسه ناوګاوندی په لور او خور په زور 

 . ذلک أعاذان للا من - کې داخل دی پدې ومید

لاه خپلواناو رسه  ېاری وخاتناوړه دود یعنې پاه نجلاۍ ټوپاک ویشاتل  اد 

او دا د  رابطاه قطاع کیاږيي په پایله کې له هغوی رسه د صله رحمکیږي 

لیاه څرنګه چې رساول اللاه صالی اللاه م ،رشیعت له مخې حرام بلل شوی

باااړه: د صااله رحمااي پااری ژ 1«ُ يةةدخل اجلنةةة قةةاطع رحةةم»:وساالم فرماااحي

کونکی به جنت ته داخال نيشا. ناور هام ګان احادیاث د صاله رحماي د 

م ابوړاندې په دنیا کې قطعي  د ګناه په هکله راغک ډېر وارې د دې ګناه 

 الله پاک ورکړي.

ډېر ارضار پکې  زیانونه  د دې ناوړه دود یکر شول او نور دا څو په شمیر

 . ، د دې لپاره چې بحث ډېر لوی نيش په همدې اکتفاث کووشتون لري

 

 

 

 

 

                                                           

، د حادیث شامیره: بااب صالی الارحم وتحارحم قطچعتهاایح االمام مسلم، بااب  صح - 1

۲۵۵۶. 
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 د ماشومانو حقوقو ته نه پاملرنه 

بل د هغو ناوړه دودونو څخه چې د ماوږ ټولناه کاې پاه ځیناو    

سیمو د هیواد کې منځ ته راځي هغه د کوچنیانو د حقوقاو ضایاع 

ه بل مبارت رسه د ماشومانو حقوقو ته نه پاملرناه ناو اړیناه دی یا پ

بوم چې د ماشومانو یعنې د هغو چاچې دمګاړۍ هغاوی ضاعیف 

او ناتوانه او مرستې ته رضورت لري لکان د راتلاونکی او مساتقبل 

ځوانااان، مرشااان او مسااؤولین بلاال کېااږي د هغااو حقااوق پااایامل 

او هغاو ناه شااقه دیاکېدل هم د یو دود په څیر په سیمو کې روا  

کارونه پاری کاوالی ې او تعلایم او ناورو حقوقاو تاه توجاه نيشا 

د ماشومانو یعنې د اهل او میال د مسئولیت په هکله الله کوالی، 

َا أنفسةکم وأهلةیکم انرا أيهةا الةذين آی) پاک جل جاله فرمایي: َا قة ای  1.أمنة

 .او خپل اهل د دوزخ له اوره وژغورئ ونهځانمومنانو  
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خربه  څهېر اړین یې بوم چې د ماشومانو حقوقو په هکله نو ډ

وکړم تر څو د ټولنې دغو يب وسه او مظلوم قرش ته توجه وې او 

په جنګ جګړو کې رشیک کړی شوي  ه دغو ناخوالو، د هر لوریل

اوپه شاقه کارونوکې له دوی څخه ګ ه اخستل کړی شوی په 

یایي کمي مادي ځینو حاالتو کې د دوی متولیانو له خوا د دن

ک ې لپاره مهاجرت او سفر ته مجبور کړی شوي چې ډېر یې په 

بحرونو کې د کبانو قرباين شول نو راځئ د دغه مظلومانو حقوقو 

ته په تفصیل رسه غوږ شو او په خپل ژوند کې د دوی حقوقو ته 

 جدی پاملرنه وکړو:

 حق د هغه نسبت خپل پالر ته: لومړی

ځی د ضاعف او باې وسای پاه حالات کله چې انسان دنیا ته را

کې وي او محتا  وي تر څو یاې څاوک وروزی، پاه غیاږ کاې یاې 

ونیساای او شاافقت او مهربااانی وررسه وشاای تاار څااو پخپلااو پښااو 

ودریږي دلته دی چېد اللهجل جالله د نسب رابطه چې د هغه د 

مااور او پااالر تاار ماانځ بیونااد دی باار قااراره ګرځااولی او د هغااې تاار 

م د هر ډول منایت او حقوقو څخه برخاه مان سیوری الندې ماشو 

هَ الذي خلق من املةآء ) کیږی. په دې هلکه اللهجل جالله فرمایی:



 د ماشومانو حقوقو ته نه پاملرنه 
  

147 
 

ُا ُا  جعلةةه نسةة ا وصةةه اللااه تعااالی هغااه یات دی چااې د اوبااو  1. بشةة

ناورو )یاې د  (رابطاه)هغاه څخه یې انسان منځ ته راووست، ناو د 

 له مخې وټاکله. (قرابت)د نسب اوزوجیت  (رسه

 (فرزنااد خوانااده ګاای) ه دی چااې اللهجاال جاللااه د تبناايدلتاا

قضاایه او د اسااالم څخااه د مخااه د جاهلیاات رساام او روا  چااې د 

انسان د نسب د ح  تار مانځ حایال کیاده لاه منځاه یاووړ او وې 

 او ویااې نااه ګرځااول یعنااې: 2«.وماجعةةل أدعیةةاءکم ابنةةاءکم»:فرمایاال

 ایي:او دارنګااه فرماا«. فرزنااد خوانااده ګاای ستاساای حقیقاای زاماان

یعنې: هغوی تاه نسابت  3.«هو أقسط عندالله ادعوهم ألبائهم»

ورکړئ د هغوی پلرونو ته، دا د اللهجل جاللهپاه وړانادې مادالت 

 ته نږدی دی.

 حق ښه نوم درلودل: دوه یم

د ماشوم د حقوقو څخه یو هم د ښه نوم درلودل دی، ځکه د 

 نوم پرته د انسان معرفت ممکن نه دی.
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ه ده چې هغه د خپلو حقوقو او امتیازونو همدا راز ممکنه ن

ع نح أ ِبي الدَّرحد اءي ق ال  ق ال  »:برخمن شی. په دې هکله روایت دی
ُح اشيُكمح   -صلى للا علیه وسلم-ر ُسَُل ارَّي  َيی ام ةي ِبي  م  الح َح ن  ية  َح ع  لينَُّكمح ُتدح
شيكُ  ُح اءي آاب  ُح اء ُثمح و أ  َا أ  ُن سي اړه: د أيب الدراث ريض الله ژب 1.«مح   أ حح

تعالی منه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله ملیه وسلم 

فرمایلی: تاسئ به د قیامت په ورځ په خپلو نومونو او د پلرونو په 

 نومونو غوښتل کیږي، ځکه نو ښه نومونه غوره کړئ.

او د ښه نومونو څخه لکه چې په احادیثو کې راغک دي هغه 

جالله ته د انسان د بنده ګۍ داللت وکړي لکه  الله جل دي چې

مبد الله، مبدالرحمن.... او داسې نور یا د انبیاث ملیهم الصالو 

والسالم  له نومونو څخه وي لکه محمد، ابراهیم، موسی او داسې 

 نور.

 حق: درېیم

 

مقیقااه هاام د ماشااوم د حقوقااو څخااه ده چااې پااه مقیقااې رسه  د 

چاې پاس لاه والدت څخاه یاو  ماشوم د والدت څخه ملانځال دي

                                                           

 .۴۹۵۰ا سنن أيب داود، باب   تغییر ا.سامث، د حدیث شمیره:  1
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پسااه یبااح کیږحاااو د ماشااوم د رس ویښااتان خریاال کیږحاااو د پسااه 

غوښه لکه د قربانۍ ویشل کیږي چې ښه ورځ یاې اووماه ده چاې 

د نه امکان پاه صاورت کاې څوارلسامه او یاا یوویشاتمه ورځ ګنال 

 .شویده

 د عقیقې حکم سنت دی:

ي او په دې که څه هم دځینو فقهاوو له نظره هغه واجب ګنل کیږ

نظر دی چې تر څو پسه یبح نشی واجب د والدینو له یمی څخاه 

نه سااقپ کیاږی، اماا د جمهاورو فقهااوو راحاج قاول دا دی چاې 

مقیقه په هغه صورت کې چې انسان یاې وساه ولاری سانت ده او 

چاې مقیقاه د )ونیو په منځ کې ده. په دې هکله نی ه یې د دریو ا

یاات شااویدی چااې د هغااې زیااات حدیثونااه روا (ماشااوم حاا  دی

ُ ع ل یحةهي »: جملې ناه دا رواحات هام دی ع ةني احلح س ةنيأ نَّ ر ُسةَل  للاي ص ةلَّى ارَّ
ن  م  السَّةابيعي َح ب ُح ية ة ةٍة تُةذح  َ َيی : " بيع  َ تيةهي " أ وح ق ةال  َيی ُحت  ٌن بيع  ُم ُمة : " الحلُةال  و س لَّم  ق ال 

ُُحل ُق ر أحُسُه و ُيس مَّى وی ماشوم معل  دی د مقیقی تر نوی پیدا ش 1.«و 
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اداث کولو پوري چې په اوومه ورځ به یبح شای، د ده ویښاتان دې 

 وخریل شچنوم د کیښودل شی. 

 

 حق دی: (شیدو خوړلو)د رضاعت  څلورم

د کوچني د زیږیدلونه پس لومړنی مهم خوړو ته چاې ارتیاا لاری 

هغاه د مااور شاایدې دي. مااور د شافقت او ماااطفی لااه مخاای دی 

ت څخه رس غړونه نکوی او په رضا او رغبات رسه دا وجیباه مسؤولی

 تر رسه کوي.

د ماشوم د ح  او د مینادو د مساؤولیتونو پاه هکلاه اللاه تعاا  

َلنی کةةةاملنی ملةةةن أراد أن يةةةتم )فرماااایي:  دهةةةن حةةة َالةةةدات يُ ةةةعن أُو وال
 .1 الُ اعة

میندی خپلو ماشومانو ته تر دوه کلونو دې شیدې ورکړئ، د 

 ه چې غواړی د رضامت موده پوره کړي.هغه چا لپار 

 د تعلیم حق: مپنځ

هغه څه چې د ځان څخه د مرشوع په هلکه دی او همدا راز د 

بدين لیاقت تقویه او ورزش او داسې اور دی په اسالم کې مرشوع 
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دفاع د یو مسلامن مسلم ح  ګ ل کیږي چې په مام ډول 

 الندیني چارې رانغاړي:

دفاع چې د جهاد تر مفهوم الندې د اا د دین او مقیدې څخه  ۱

 الله جل جالله په الره کې تر رسه کیږي.

 اا د نفس څخه د فاع. ۲

 اا د آبرو، مزت او کرامت څخه د فاع. ۳

ع نح س عيیدي بحني ز يحٍد ع ني »:اا په دی هلکه حدیث رشیف دی چې ۴
َ  ش هيیٌد و م نح م نح قُتيل  ُدون  م الي »ق ال  :  -صلى للا علیه وسلم-النَّبي ي  هي  ة ُه

َ  ش هيیدٌ  ليهي أ وح ُدون  د ميهي أ وح ُدون  ديينيهي  ة ُه  1.«قُتيل  ُدون  أ هح

ژباړه: د سعید بن زید له نبي صلی الله ملیه وسلم څخاه روایات 

ې هغاه  شاهید دی، څاوک چاې د  لاهوحی فرمایل:   کوي چې 

 خپل دین د دفاع په خاطر وژل ې هغه شهید دی.

م په حدیث رشیف ثابته ده چې پیغمربصلی الله ملیه دا ه

وسلم د اوالدونو په ښوونه او روزنه او د هغوی آشنا کول د آس 

سپریدلو او تیر اچولو باندې تأکید کړیدی. ځکه نو هر هغه څه 

چې د انسان د فکر او یهني ودې یا بدين تربیت یا د ځان، مال، 

                                                           

 .۴۷۷۴سنن أيب داود، باب   قتال اللصوص، د حدیث شمیره:  - 1
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 ور وي او هغه ته اړتیا مزت او آبرو څخه د مرشوع دفاع لپاره ګ

لري، د هغه زده کړه او پوهیدل د هغه د مسلمو حقوقو څخه ګ ل 

کیږي. په دې برخه کې باید تقصیر او اهامل ونيش بلکې د هغې 

د حصول او تحصیل زمینه برابره ې تر څو ماشومان هغې ته 

 الس رسی پیدا کړي.

 حق د ماشوم څخه د نظر غوښتنه:  شپږم

ظر غوښتنه د مترین او د هغو د هڅولو پخاطر تر د ماشوم څخه ن 

څو په راتلونکې کې وکوالی ې د پوخ نظر او رایي خاوند وي دا 

هم د ماشوم او کوچني رسه د اسالمي رشیعت رسه سم چلن 

دی، ماشوم په هر شی کې مترین ته اړتیا لري تر څو هغه 

 ي.استعداد یې چې الله  جل جالله ورکړیدی تقویه او وده وکړ 

دلته دی چې کله دماشوم څخه د کومې موضوع په اړه پوښتنه 

کیږي هدف د هغه د استعداد رسکوب کول نه بلکې د هغه د 

استعداد د معلوماتو پوهه او د برداشت ځواک وي. کله چې 

ځواب یې سم وي باید هغه ال زیات تقدیر او تشوی  ې تر څو د 

ب ې او که هغه د یهني ودې او د زیاتی هڅې او هاند سب

چیرې ځواب یی سم نه وي، نباید چې د رسزنش رسه مخامخ 
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شی بلکې په ډېره مهربانۍ رسه باید الرښوونه ورته وشچرت څو 

 حوصله او همت یې اغیزمن نيش.

په دې هلکه یعنې دماشوم د استعداد، معلوماتو او یهني او فکري 

َا ..  فن أنستم منهم رشدا  ): ودې په هلکه قرآن پاک وایي اد ع
َا م. وچنیانو یتیامنو/ ک)یعني که چیرې تاسو دهغو  .1 ..للیهم أم

پوه احساس کړه؛ نو مالونه یي  (چې پلرونه یي وفات شویوي

 ورکړئ. 

همدا راز اسالم هر ډول کورين تاوتریخوالی منع ګرځاولی دی 

ځکه د مور پاه وړانادې تااوتریخوالی چاې د ماشاوم واقعاي تکیاه 

ری اوخااوف د فضااا بامااث ګرځااي او پاار ځااای ګ اال کیااږي، د ویاا

ماشوم مستقیمه اغیزه لري. په حدیث رشیف کې یکر شوي چاې 

کله به رسول اکرم د ماشوم ژړا واوریدله نو خپل خوږ قرائت به یې 

َ ي » لنااډ کااړ: ْي بحةةني م اليةةٍك ع ةةني النَّةة ي ي صةةلی للا علیةةه وسةةلم ق ةةال  لي ع ةةنح أ ن ةة
ةي   أُ  ةةنح    دحُخةةُل يفي الصَّةةال  َّةةا أ عحل ةةُم مي ةةاء  الصَّةة ي ي   ةةأ    ََُّز  ي ُح ُع بُك  ةةا   ةةأ  رييةةُد ليط ال تة ه 

اشيةهي  ةةهي ميةنح بُك  ةدي أُم ي ةدَّةي و جح ځینااي وخاات زه پااه ملانځااه کااې  :ژباااره 2.«شي

                                                           

 آیت. ۶ا د النسآث سورت، 1

 .۷۱۰حدیث شمیره: ا صحیح البخاري، باب من أخف الصالو مند بکاث الصبي، د  2
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ړا ماې تار غاوږه داخلیږم غواړم چې ملونځ اوږد کړم؛ نو د ماشوم ژ

بلاه چاې زه درک مخترص کړم د هغاه لاه ک (قرأت)ې؛ نو ملونځ 

 کړم احساس د تکلیف د مور د ژړا د هغه څخه.

 حق د ماشوم ساتنه اوحفاظت:اووم 

د حفاطت کلمه مامه ده او دماشوم سااتنه د هار ډول خطار پاه 

وړاندې افاده کوی لکه جسمي رواين،اخالقاي، مصابي او داساې 

 نور خطرونه.

 دماشوم وهل او ټکول په اسالم کې منع دی او دا چاې پاه لاس

کلنی کې د ملونځ په برخه کې د ماشوم تأدیب ته اشاره شاویده، 

مراد داساې وهال ناه دي چاې  د ماشاوم د معیوبیات سابب ې 

بلکااې هاادف تأدیااب دی،هماادا راز د ماشااوم ساااتنه د فرهنګاای 

انحرافاااتو، الکهااولی مااوادو د اسااتعامل، مخاادره لکااه چاارس، 

رضوری هیروئین او نور چې صحت او اخالق ته یاې زیاان رساوی، 

 ګ ل کیږي. 

 م حق د نفقي:ات

نفقه مبارت دی د ژوند د اړتیاوو لکه خوراک، څښاک، کور، کا  

 او داسې نور.



 د ماشومانو حقوقو ته نه پاملرنه 
  

155 
 

 د نفقي د لزوم سبب دوه شیان دي:

 زوجیت، چې د ښځې نفقه پر میړه باندې الزمه ده. الف:

 د اوالد قرابت، لکه والد، ولداو داسې نور.ب: 

ابت چې د اصول او فروع تر منځ د نفقي په هکله هم د والدت قر 

دی، مقصد ګ ل کیږي او د نفقي وجوب هم په همدې اساس 

 دی.

 له نظره:  وسنتاو د قرآن  وجوب د نفقي

 .1. .ذوسعة من سعته.لینفق ) :الله پاک فرمایي

 نفقه دی وکړئ توان لرونکی د خپل توان رسه سم.

وعلی املولود له رزقهن وکسوتهن ) :اودارنګه فرمایي

 2..(..باملعروف

غو ښځو چې ماشوم ته پر والد الزمه ده نفقه  او لباس د ه

 ( په ښه طریقی رسه.شیدې ورکوي )د اجرت په مقابل کې

                                                           

 آیت. ۷ا د الطالق سورت، 1

 آیت. ۲۳۳ا د البقرې سورت.  2
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په حدیث کې راغک دي چې د ابو سفیان ښځې د هغه د بخل 

څخه پیغمربصلی الله ملیه وسلم ته شکایت وکړ چې پر هغې او 

 : الله ملیه وسلم وفرمایل اوالدونو یې نفقه نکوي، پیغمرب صلی

ی ان  » ا  بينحةةت  ُعتةح  ةةة  ق ال ةةتح ن  ر ُسةةَل  للاي لينَّ أ اب  ُسةةفح نحةةد  نحةةد  )هي ةةة  أ نَّ هي ع ةةنح ع اشيش 
  ُ  َ ُهةة نحةةُه و  ُت مي ةةذح فيیةةِني و و ل ةةديي ليَُّ م ةةا أ خ  ْ  يُةعحطيیةةِني م ةةا ي كح یٌح و ل ةةیح ر ُجةةٌل ش ةةحي

َ ةال  ُخةةذيي م ةا ي   فيیةكي ية عحل ةُم  ة  د ح اات مائشااې ريض اللااه  ژباااړه: 1.«كح

تعالی منها څخه روایت دی چې وایي: هناده د متباه لاور وویال: 

اي رسول الله  ابوسفیان بخیل دی ما او د ما اوالد تاه دوماره څاه 

نه راکوي چې د موږ بس ې، آیا جایز دی چاې پاه پ اه څاه تاې 

د ساتا د او )ایل: دوماره تارې واخلاه چاې د ساتا واخلمی وحي فرم

   کفایه ې. (والدا

د ماشومانو حقوق ډېر زیات دي د بېلګې په ډول مې دا څو 

ماشومانو د حقوقو تلف په ځینو سیمو ؛ ځکه د شو حقوق یاد کړل

کې د روا  په څیر ورته کتل کېږي، د دوی د هر ح  تلف هلته 

یو دود او روا  ګرځیدلی او د ماشومانو هر ح  په ځای کول د 

                                                           

بَاٌب إِیَا لَْم حُنِْفِ  الرَُّجاُل فَلِلَْمارْأَِو أَْن تَأُْخاَ  ِبَغاْْيِ ِملِْماِه َماا حَْاِفچَهاا ا صحیح البخاري،  1

 .۵۳۶۴، حدیث رقم: َوَولََدَها ِبالَْمْعُروِف 
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دود د حل الر دی، الله پاک دوکړي چې د دوی ټول دې ناوړه 

 حقوق په سمه توګه ادا کړی ې.

دودونه مو په دې کتاب کې بیان کړه دا نه  (۱۶)دا شپاړس 

او نور نشته بلکه دي دې موږ په ټولنه کې چې همدا ناوړه دودونه 

نور په لس ګونو ناوړې دودونه او دا د منونې په توګه یکر شول  او 

او شتون لري چې د اسالمي رشیعت له مخه مردود دي  رواجونه

بیلګې په ډول:  نوروزي، اخرتی د موږ په ټولنه کې شتون لري د 

او برايت د افغانانو هغه ځانګړي رسم او رواجونه دي چې د دغو 

خاصو ورځو په رانږدې کیدو رسه یې د هلک کورنی خپلې کوژده 

اړخ له ډیرو ما  شوې ناوې لپاره ور وړي په پای کې د هلک 

د  تو کېستونزو رسه الس او ګریوان ې تر دې چې په ځینو حاال 

واده مراسم ډېر ورسته کوي، ولور اخستل او په هغه کې ډېر 

افراط کول او داسې نور د دې ټولو حل د اسالمي رشیعت په 

 تطبی  رسه تأمین کچږي.

د هغه نور هم داسې ناوړه دودونه په هیواد کې شتون لري چې بای 

 ټول د رشیعت په درشل کې حل او فصل ې.
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 د حل الرې چارې: 

د دې ناخوالو او ناوړه دودونو څخه د خال  الرې چاارې پاه النادې ډول 

 دي:

اا اسالمي رشیعت په ټولو برخو د ژند کې تطبیقول؛ ځکه  ۱

اسالمي رشیعت د انسان ټولو حاالتو حتی د هغه د پیدایښت 

خه ورسته، ته شامل دی. غوره حل د څخه وړاندې او د مرت څ

ټولو ستونزو د الله پاک رشیعت ده او د هغه څخه مخ اړونه سبب 

 د هالکت او د دنیا او اخرت خرسان دی.

   ناف ه قوانینو تطبیقول.                                  درستارسي په ټولو وګړو - ۲

و د پوهې کاه د اسالمي ارزښتونو او د قوانینو په اړه د خلک - ۳

 لوړول، ترڅو د داسې ناوړه دودونو مخنیوی وې .

 د هیواد اقتصاد پیاوړي کول.   -۴

ا د ګنو الرو چارو او وسایلو له لوری د رشیعت خال ف رواجونو  ۵

 او منعناتو په  ناوړه پایلو د خلکو خربتیا.

دې  ا د احتساب اداره په ټول هیواد کې پیاوړې کول؛ ځکه ۶

او د  کې د روح په څیررضوري ده په اسالمي هیواد ادارې شتون

دې ادارې په پیاوړتیا  او ممل رسه به دې ناوړه دودونه ته د پای 
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ټکی کیښودل ې او ټول وګړي ښځینه او نارینه به د ارامۍ، 

 .سوکالۍ، آبادۍ په فضا کې ژوند وکړي
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 خامته

په ټولنه کې ډیر د وړاندې وینا څخه څرګنده شوه چې د موږ  

ناوړي دودونه او رواجونه شتون لری چې ځینې د هغو څخه یکر 

شول چې هغه دادي: د شغار یا بدل واده، د میراث څخه د ښځو 

میراث کې وړل، د نجونو  محرومیدل، ښځې د مال په ډول په

 داسې نور... او ري ودونه او په بدو کې د ښځو ورکولپلورل، اجبا

ر دودونه ل یکر شوی دي نور هم داسې ډېپه ډو دا دې بېلکې  

شتون لري چې د اسالمي رشیعت رسه په ټکر کېدي نو هر کله 

چې اسالمي رشیعت تطبی  کړو د ټولو ناخوالو او بدبختیو څخه 

 په په ډېر اسانۍ خالص شو.
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 وړاندیزونه 

د یاد شوو ناوړه دودونو او رواجونو څخه د خال  لپاره دا الندې 

 یزونه یکر کوم:وړاند

ا د ناوړه او رشیعت او قانون رسه په ټکر کې دود او روا  پلې ۱

 کونکې باندې اسالمي رشیعت او قانون تطبیقول.

ا د  داسې ناوړه دودونو په هکله د رسمي او خصو  ادارو ۲

لخوا باید ورکشاپونه، سمینارونه او د کتابونو او مقالو لیکنه په پام 

کو ته یې د هغو ناوړې پایلې او اغچزې په کې ونیول ې ترڅو خل

 ډاګه ې او په نتیجه کې یې خلک ځان ترې وژغوري.

ا خپل اوالدو او هر هغه چا رسه چې د هغو متولیان او واکمنان ۳

یو د خپل کور په ودانۍ کې وررسه مشوره وې او ورسته د 

مشورې څخه د هغو د واده تصمیم ونیول ې او داسې کړن به د 

ناخوالو او بدبختیو لکه د کور څخه د تېښتو، ځان  وژنې، ډېرو 

 دښمنۍ، بی اتفاقۍ او داسې نورو ستونزو څخه مخنیونه وکړي.

 په هیواد کې د تعلیم، پوهاوی او لیک لوست کاې زیاتول. – ۴

 ا په هیواد کې د اقتصادي وضعې کاې لوړول. ۵
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 ا د مکافاتو او مجازاتو ترویجول. ۶

 د کاری زمینو زیاتول.ا په هیواد کې  ۷

تعلیمي مراکز، تأسیسات او مدارس رغونه تر ا د هیواد په کاه  ۸

څو د موږ مؤمن ملت د نورو او د خپلو حقوقو څخه پوهاوی په 

السته راوړي او په پایله کې دا ناوړه دودونه ته د پای اسانۍ رسه 

 ټکی کېښودل ې.
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 مصادر او رسچینې

 قرآنکریم.   -۱

                                                                                                                  .ئعالصنا ئعبدا  -۲

تفسْي القرآن العظچم .يب الفداث إساممچل بن ممر بن كثْي  -  ۳  

  سامي بن محمد سالمی، یها بتحق ۷۷۴القرې، املتوفی

 ها.۱۴۲۰: الثانچی الطبعیطچبی للنرش والتوزحع، : دار النارش

 هاا.۷۴۵.يب حیان الغرناطي املتوفی:  تفسیرالبحر املحیپا ۴

یم والسابع املثااين ظن العآ ر   تفسیر الق تفسیر روح املعاينا ۵

 هاا۱۲۷۰.يب الثناث ا.لويس املتوفی: 

تفسیر معارف القارآن، د موالناا مفتاي محماد شافیع، د وحیاد ا ۶

 ه ژباړه، مطبعه وحیدي کتب خانه د کال چا   غیر معلوم.الل

تناویر املجاهادین، د حرکات د جمعیای العلاامث ناامتو ملاامؤ ا  ۷

 کال.  ۱۳۷۰تألیف، 

حزحاد بان جامع البچان   تأوحل القرآن،محمد بان جرحار بان  - ۸

هااا  ۳۱:املتااوفیجعفاار الطربي، كثااْي باان غالااب اامااک، .يب
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: الطبعی: مؤسساای الرسااالیالنااارش بتحقیاا  أحمااد محمااد شاااكر،

 . ها۱۴۲۰ا.و ، 

.يب مبااد اللااه محمااد باان یزیااد القزوینااي  ساانن اباان ماجااه-۹  

 . هاا۲۷۳املتوفی: 

سنن أيب داود أيب داود سلیامن بان ا.شاعث السجساتاين، ا ۱۰

 هاا.۲۷۵املتوفی: 

ساانن النسااايئ .حمااد باان شااعیب النسااايئ، املتااوفی: ا  ۱۱

 هاا.۳۰۳

لرتماا ي ملحمااد باان میيساا ابااو میساای الرتماا ي ساانن ا - ۱۲

 السلمي بتحقی  احمد شاکر.

 شیخ االسالم ابن تیمیه کتاب. یی لالسیاسی الرشم ا ۱۳

رشح مشااال ااثااار .يب جعفاار أحمااد باان محمااد املعااروف  -۱۴

 ها(.321بالطحاوي )املتوىف : 

شااعب اإلميااان .حمااد باان الحساا  باان مااک باان مااوىس  -۱۵

ْوِجردي   .هااااا458الخراساين، أبو بار البچهقي )املتوىف :الُخرْسَ

 صحیح البخاري ملحماد بان اسااممیل برتقایم مباد البااقي -۱۶

 .هاا۲۵۶املتوفی: 
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املتااوفی:  حجااا  القشاایريالباان  مااام مساالماال ا صااحیح  ۱۷

 .هاا۲۶۱

د محمااد شاامس الحاا  ،مااون املعبااود رشح ساانن أيب داود -۱۸

 .لشاملیالعظچم آبادي أبو الطچب، املکتبی ا

 الفتاوی الهندیی. -۱۹

 اباو الفضال بان حجارأحماد بان ماک حاافظ فتح الباري للا  ۲۰

 .هاا۸۵۲املتوفی:  العسقالين رحمه الله

 چاا  ځاایدلته للدکتور وهبی الزحیک، الفقه االسالمي و أ  ا ۲۱

 .۱۳۷۰ه رشیدیه پچښور، مکتب

 .املبسوط  -۲۲

 .نورومجلی الجامعی اإلسالمچی باملدحنی املا  ۲۳

تاألیف لجنای مان العلاامث   دولای  ا مجلی االحکام العدلیای. ۲۴

 العثامنیی.

مرقاااو املصااابیح رشح مشااکاو املصااابیح د مالمااک قاااري، - ۲۵

 مکتبه شامله.

 . هاا۲۴۱بن حنبل املتوفی:  مسند االمام أحمدا  ۲۶

ملحمد بن مباد اللاه الخطیاب التربیازي مشکوو املصابیح  - ۲۷

 ها۷۴۱املتوفی: 
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، املتاوفی: .يب بکار ابان أيب شایبی مصنف ابان أيب شایبیا  ۲۸

 .هاا۲۳۵

املنها  رشح صحچح مسلم بن الحجا ،أبو زكرحا ححچى بان ا  ۲۹

 املکتبی الشاملی.، رشف بن مري النووي

 تاألیف وزارو ا.وقااف والشائون املوسومی الفقهیای الکویتیای -۳۰

 .االسالمچی بالکویت

ره، د ختیځی مدیرتانې لپاره ساچمه ایاز نړیواله روغتیایي ادا -۳۱

دخانیااتو پاه اساتعامل کاې د رشیعات حکام، ژبااړونکی  د دفرت،

 پوهندوی ډاک ر بشیر نورمل.

رغینااين، لربهان الدین امل الهدایی   رشح بدایی املتبديا  ۳۲

 .هاا۵۹۳املتوفی: 

و نتَ   كنشهد آن   اله اُ انت نستلفُ  كاللهم وحبمد نكس حا
 لیكا
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 د ارشاد، حج او اوقافو وزارت محرتم وزیر

 مولوي عبد الحکیم )منیب( تقریظ

 

َ ةدح م  احلمد هلل الذي قال: )يُؤِتي احلحيكح      ةة   ة  م  ة  م ن ي ش اُء و م ن يُةؤحت  احلحيكح
َاح ا  لح  ةةا ي   لُةة َّ ُأوح ُُ ل ً ا و م ةةا ي ةةذَّثَّ رييةة ًح ا ث  ةة والصااالو والسااالم ملاای 1ُأوِتي  خ 

 سوله محمد وملی آله وصحبه أجمعین. وبعد:ر 

د ارشاد، حج اواوقافو وزارت له سته امکاناتو رسه سام چاې پاه 

او مسااؤولیت لااري چااې د اسااالمي  هدواک کااې یااې لااري دا دناا

الرښوونو په برخه کې ګرانو هیوادوالاو تاه هار اړخیازه معلوماات د 

غږیزو او انځوریزو چینلونو، ورکشاپونو، سمپوزیمونو، سامینارونو او 

پااه ځااانګړي توګااه د کتااابونو، رسااالو، مجلااو ) د وزارت پیااام حاا  

تااه د  یو مجلااې( او همدارنګااه د منااابرو لااه الرې بیااان کااړي او د

، دودوناو او ومبااداتو، کړنا واسالم مقدس دین په رڼاا کاې د خپلا
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رواجونو تررسه کولو او د هغاو نااوړه دودوناو او رواجوناو ناه د ځاان 

ساتني چې د اسالم مبین دین رسه په ټکار کاې وحصاحیح مانهج 

او هغاه الره د مماک کاړی ې چاې زماوږ د ټاولنې  وړاندې کړي

د پااای ټکاای کیااږي او د ټااولنې د  ټولااو ناااخوالو او بدمرغیوتااه

 پرمختګ او هوساینې المل وګرځي.

الحمد للاه د ارشااد، حاج او اوقاافو وزارت د یااد مساؤولیت د  

اداکولو په اړوند په دي وروستیو کې د تیر په څیار کاوټک ګاموناه 

پورته کړي او خپلو هېوادوالاو تاه یاې د پاام وړ خدمتوناه وړانادې 

اسالمي موضوع ګاانو یاې ځاانګړي  ونکړل، تردې چې په ټولو اړی

کتابونه، رسالې او ملمي آثار ولیکل، ترڅو  وکوالی شو خپل ژوناد 

 د اسالم مقدس دین په رڼا کې تررسه کړو.

لکه: د نجونو پلورل، ښاځې د ماال پاه  د ناوړه دودونو موضوع  

څیر په میراث کې وړل، ښځینه ؤ ته د مهر ح  نه ورکول، هلکاانو 

خپاال ژونااد د واده  د ملګااري د انتخاااب حاا  نااه  او نجونااو تااه د

ورکول، ښځې د میراث ح  څخه محرومول او داساې ناور چاې د 

موږ ټولنه وررسه الس او ګریوان ده او هغه ناروا کړنې چاې  د روا  

په څیر په دې جامعه کاې مروجاې دي او د رشیعات او قاانون لاه 

چې لیکل  يپلوه ممنوع او ناروا امامل دي، د دې اړتیا احساسیږ
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پرې وې او زموږ ګران ولس ته د هغو خرابوالی  او بدي څرګناده 

ې تر څو پاه راتلاونکي کاې  ورناه پاه کلکاه ځاان سااتنه او ډډه 

وګړي او رسغړونکو باندې یې رشیعت پلی او په پایلاه کاې د ټولاو 

انسان   رم او ښاغکاو ښځینه ؤ حقوق خوندي او د مک وګړو نارینه

درنااوی وې او هچااا پاه حقوقاو تېاری او  یڅرنګه چاې پکاار د

 تجاوز ونيش. 

د لیکنو او ملمي آثارو د تصنیف له الرې د اسالمي او دیناي    

خپرونو په هکله د تدقچ  او اسالمي ملومو د مطالعااتو رحاسات  د 

محرتم رئچس او د دې کتاب د لیکوال شیخ فریاد اللاه ازهاري ناه 

او د اللاه جال جاللاه   ستړي کیدونکې هڅاې د ساتاینې وړباوم

او پاه دې هکلاه ورتاه د  څخه ورته سرت اجر او ښه بدلونوناه غاواړم

 الزیاتو بریاوو غوښتونکی یم. 

 

 علی هللا بعزيز لكما ذو
 د ارشاد، حج او اوقافو وزارت محرتم وزیر

 الحا  مولوي مبد الحکیم )منیب(

 ۱۳۹۸پرسلی کال 
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 هد څیړنې او اسالمي علومو د ریاست رسیز 

الحمد لله رب العااملین والصاالو والساالم ملای رساوله الا ي 

قااال: )العلااامث ورثاای ا.نبیاااث...( و ملاای آلااه و صااحابته أجمعااین. 

 وبعد:

په فضل رسه د څیړنې او اسالمي ملومو د  (جل جالله)د الله   

مطالعاتو ریاست په دې وروستیو کې د پام وړ السته راوړنې لري ، 

چاې پاه ډېارو ملماي  عې خطباې( کتاابمجد بیلګې په توګه د )

مضااامینو او بحثونااو مشااتمل دی او د ملااامؤ او امامااانو د ګ ااې 

اخسااتلو وړ ګرځیدلیاادی او د هېااواد پااه دواړو رساامي ژبااو پښااتو 

اوفاريس خپور شوی دی ، دا رنګه )د امامانو او خطیبانو د خطباو 

الرښود( کتااب چاې خلکاو تاه د یااد شاوو مضاامینو او بحثوناو د 

دې کولو طرز او طریقاه ښاوونکې رسااله ده او داساې ناور پاه ناوړ 

د ګراناو هیوادوالاو  لس ګونو ملماي او څیړنېاز آثاار یاې لایکک او

 چوپړ ته یې وړاندې کړي.

دغااه کتاااب )د ناااوړه دودونااو او رواجونااو لااه منځااه وړو کااې د  

اسالمي رشیعت ونډه( چې د هېواد یو مام شیخ فریدالله ازهاري 
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، چې په ډېرو مهمو ناوړه دودونو او رواجونو چې د یدتألیف کړی 

مونږ ټولنه یې د ستونزو رسه مخ کړی ده  چاې د هغاو حال یاې د 

اسالمي رشیعت په رڼا کې بیان کړی دی، مشتمل دی، الله پاک 

 دې مؤلف زحمتونه په خپل درکې قبل او منظور کړي.

 دالله )جل جاللاه( د وکاړی چاې دا کتااب د ماوږ هېوادوالاو  

 ناوړه دودونو له منځه وړولو کې مثمرمتاام ې  او د هغاوی ټپوناو

درماال شاای او د ټااول اماات لپاااره د ډېاار خیاار، سااعادت  تااه دې

اونیکمرغااي یریعااه وګرځااي او د مااونږ ټولنااه د داسااې ناااخوالو او 

ستونزو څخه پاکه او سرته وګرځوي او مؤلف ته د الزیاات ظرفیات 

جاللااه( څخااه غااواړم. و مااا  لاو اسااتعداد او پیاوړتیااا د اللااه )جاا

 نیبأ لیه إال بالله ملیه توکلت و إ توفیقي 

 د څیړنی او اسالمي علومو ریاست رئیس

 محمد رشیف رباطی دراين

 ۱۳۹۸پرسلی کال 
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 د مؤلف رسیزه

َلد ومل يکن      َم ا حد والصمد الذي مل يلد ومل ي احلمد هلل احلي الَی
َا أحد والصالة والسالم علی خامت ُسلنی الذي جناان من  له کف ا ن یاء وامل

َم اجلاهلیه اليت أهلکت من ق لنا وعلی آله وأصحابه من سار  ظُل م رس
َم الدين.  علی هنجهم للی ي

 : بعدو 

په دې کتاب کې یو برخه ناوړه دودونه چاې د ماوږ پاه ټولناه    

( ۱۶کې مادت او راو  په توګه را روان دي د هغو څخه مو یوازي )

کړې دي او دا ځکه چې د دغو څخه بحث ډېره اړیان  دودونه یکر

وه، ترڅو د موږ ټولنه د هغو  څخاه وژغاورل ې  او د رشیعات پاه 

رڼا کې د هغو حل بیان ې او د اسالم مقادس دیان لاه لاوري د 

هغو په اړوند معلومات د موږ ګران هېوادوال ترالسه کاړي او خپال 

 کړي. برابردودونه د اسالمي رشیعت رسه سم 
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 د ناوړه دود څخه زما مراد:

هر هغه کړن اوممل دی چې په ټولنه کې د ځینو وګړو له لوري    

د دود او روا  په څیر ممک کېږي او په اسالمي رشیعت کې هغاه 

بااد ګ اال شااوی وي او یااا پااه راتلااونکی وخاات کااې د سااتونزو او د 

رشیعت خالف اماملو المل ګرځي او یا د ښو کړناو او مساؤولیتونو 

 ودل د روا  او رسم په ډول په ټولنه کې روا  شوی وي. ښیپر

د لااوی څښاال اللااه تعااالی څخااه غااواړم چااې دا کتاااب د مااوږ د 

مسؤولیت د ادا کولو، د درجاتو د لاوړوا  او د جهانم د اور څخاه  

 د نجات یریعه وګرځوي؛انه سمیع الدماث ومجیبه. 

به ومان احوصلی الله تعالی ملی خیر خلقه محمد و ملی آله وأصا

 .اهتدی بهدیه الی یوم الدین

 

 شیخ فرید الله ازهري میاخیل

 هجری ملریز ۱۳۹۸
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 بسم الله الرحمن الرحمن

  

َله الذي کان قدوة حسنة ابحملجة ال یضاء    احلمد هلل الذي أرسل رس
ُسالة  لیلها کنهارها والصالة والسالم علی الذي أدی ا مانة وبلغ ال

َُان حممد وعلی آله وصح ه أمجعنی. ونصح  ا مة وحمی الظلم سیدان وم
 

 د دودونو تعریف:

ناوړې دودونه او رواجونه چې له پخوا څخه راروان دي،     

لومړی د هغو تعریف او پیژندګلوي، نو وایو چې دودونه د دود او 

رواجونه د روا  جمع دی چې په مريب ژبه کې ورته مرف او 

 مادت ویلی ې.

 ف په لغت کې:ر ع

مريب ژبه کې د لغت له پلوه په ډېرو معانیو رسه  د مرف ماده په

 یې دادي: راځي چې ځیني
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راتللو ته وایي لکه مرب  ا د یوې ادراک او په هغه پوهه ۱

 یعنې په هغه یې ملم اوپوهه راغله.  عُف الشيء أي أردکه بعلمه):وایي

یعنې په   ه أي اعرتف به نعُف بذ):امرتاف او اقرار لکه مرب وایيـ  ۲

 خپله ګناه یې امرتاف وکړو .

ُ ه أي جازاه و کا أه): ا مجازات او مکافات لکه مرب وایې ۳ یعنې   ع

 هغه رسه یې د مجازاتو او مکافاتو معامله وکړله.

یعنې په هغه یې   عُف لألمُ أي صرب علیه): صرب لکه مرب وایيـ  ۴

 صرب وکړلو.

هذا ): د ته ویلی ې لکه مرب وایينګو څر ا معروف، معلوم ا ۵
ُوف  دغه شی معلوم او څرګند دی.   الشيء مع

ُوف صدقة ولن من ): ا ښه کړنه لکه حدیث کې راغلې دي ۶ ثل مع
ُغ من دلَك يف لانء أخیك َجه طلق وأن تف ُوف أن تلَى أخاك ب یعنې هره  1. املع

ښېګ ه صدقه دی او ځینی د ښېګ و څخه دا همدی چې 

رسه په ورین تندی مالقات وکړي او د خپلې   رو مسلامن ور 

 سلواغې څخه د ورور په لوښې کې څه ورتو حې کړي.  

 

                                                           

 .لی ، شیخ الباين  صحیح ګ۱۹۷۰شمېره: سنن الرتم ي، حدیث  - 1
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َل أو العُف ما اعتاده الناس و ) :عرف په اصطالح کې  ساروا علیه من ق
ُك یعنې: مرف هغه څه دی چې خلکو کې مادت وي او هغه په  .1  عل أو ت

 خپلو وینا، کړو او وړو کې ممک  کوي.

 ډوله دی: دوهپه  فعر 

ُعا  أو ريةً معتةرب) َن معتربا  شة یو هغاه چاې رشماا د امتباار وړ  .2 وقد يك

 وي بل هغه چې رشما د امتبار وړ نه وي. 

امتبااار وړ  روا ( چاې اسااالمي رشیعات کاې د/هغاه مارف )دود 

ُو هَ ): دی، هغه دادی ُعا  هَ ما استجمع الشة یعناې: . 3 العُف املعترب ش

مارف هغاه دی چاې ټاول رشایاپ یاې پاوره رب په رشیعت کاې معت

کړیااوي. دهغااو رشایطااو څخااه دا هاام دی چااې رشیعاات څخااه 

حکاام العدلیای مخالفت ونلري، د داسې مارف پاه هکلاه مجلای ا. 

ُطا): داسې وایي ُو  ش ُ ا ثاملش ُوف ع کاوم څیاز چاې د  حعناې: .4 املع

دی په تعامل د خلکو کاې( معلاوم وي هغاه داساې )مرف له پلوه 

                                                           

، طاا مکتباه ۴۱۶۴، ماخ ۷الفقه االسالمي و ادلتاه للادکتور وهبای الازحیک، ټاوک  - 1

 ، پچښور.۱۳۷۰رشیدیه، 

.طاا مکتباه ۴۱۶۴، ماخ ۷الفقه االساالمي و ادلتاه للادکتور وهبای الازحیک، ټاوک  اا2

 ، پچښور.۱۳۷۰یدیه، رش

 اا یکر شوي رسچینه.3

 . ۴۳ا مجلی االحکام العدلیی، د مادي شمېره : 4
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.                                                                                   عااااااات کاااااااې چاااااااې رشط شاااااااویويیلکاااااااه پاااااااه رش

لای  هغه مرف  چې په اسالمي رشیعت کې فاسد او غیر مقبول ګ

سالمي رشیعات څخاه مخالفات ولاري ې، هغه هغه دی چې د ا

ُع أن):لکااه ُيعةن  ةةفن خةةالا العةةُف نصةةا  شةة َاعةةد ا  یُ خيةةالا الشةة  أو قاعةةدة مةةن ق
ُيعة  فنه عةُف  اسةد یعنې: د مرف رشایطو څخه دا هم دی چې  1. الش

د رشیعات ییاح ناا  او یاا یاوه قاماادې د قوامادو د هغاه څخااه 

خالف نه وي. که چېاري دهغاو څخاه مخاالف وي ناو بیاا قابال د 

قبول نه دی او ممل کول په هغه باندې ګناه، نااروا او ظلام بللای 

کې داساې دودوناو او رواجوناو پاه سپیڅک دین  ې، چې د موږ

 .ډېره ښه طریقې رسه حل شوی دي

د موږ په افغاين ټولنه کې داسې رواجونه شتون لري چې د 

رشیعت او قانون په خالف ممک کېږي چې په پایله کې هالکت، 

 ناخوالې او بدبختې را منځ ته کوي، داسې دودونه ډېر زیات دي 

یعنې هغه  (ناوړه دودونه)ع همدا و ضچې دلته د ما د بحث مو 

ځینې د هغو دودونه چې د اسالمي رشیعت له پلوه مردود وي، 

څخه په الندې ډول دي

                                                           

.طاا مکتباه ۴۱۶۴ماخ  ،۷اا الفقه االسالمي و ادلتاه للادکتور وهبای الازحیک، ټاوک  1

 ، پچښور.۱۳۷۰رشیدیه، 
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 اجباري ودونه

 واده تعریف: (په زوررسه)ي د اجبار 

د  (ناکح او منکوحه)د طرفینو داهغه نکاح څخه مبارت دی چې

تر رسه ې  پرتهمقد د رضا او مشورې او یا یو د طرفینو د رضا 

چې په هغه کې مصلحت او منافع د رشمي وکیل او یا  د بل کوم 

 د زو  او زوجې. نه  شخ  نیول شوی وي

رضا پرته او هلک د زور، جرب او ظلم نکاح چې د بالغې نجلۍ   

د و  لطرفه د څه دنیاوي اغراضو د پوره کولو لوجهي تر رسه 

او په هر  یکیږي هیڅ صحت نه لري، ځکه نکاح هم یو مقد د

مي امر دی د ښځې رضا د نکاح په مقد کې رضا د طرفینو رش 

ث الله یکر ان شاا کله ډول ډول طریقې راغک چې وروسته به ه

ې او په ځینو حاالتو کې داسې کیږې چې ښځې دا نکاح رده 

و  د ده رد کولو ته هیڅ پام نکوي دا نکاح ډېر ډول ډول  خووي 

ې په ډول  هغه محبت راوړي، د بیلګ هاو زیانونه منځ ت رضرونه

میرمني ترمنځ الله پاک اچولی هغه له منځه وړي  چې د میړه او
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او د دوی تر منځ کینه، بغض، حسد منځه ته راځي داسې کړين 

د اوالد په روحیو باندې بدې اغیزې را پیدا کوي، داسې جربي 

 هودونو کې د میړه او ښځې تر منځ د اطمنان او قنامت فضا ختم

ې او د دوی تر منځ خیانت، درواغ او د حقوق ضایع کول منځ 

ته راځي او په پایله کې د خواهشاتو د پوره کولو لپاره منکراتو، 

فحشاوو او نور ډول ډول ګناهونو ته الس پوری کیږي او باالخره 

په ځینو حاالتو د ښځې له طرف د کور څخه تیښته، او یا ځان 

نورې ناخوا  منځ ته راځي چې د  ېوژنه یا ځان سوزونه او داس

طرفینو ته دښمني، مداوت او تربګني را وزیږوي او قتل او کور 

اما په رشمي ،ورانی او د دنیاوي او اخري مسؤولیت منځ ته راوړي

کله د  لحاظ، صحیح نکاح هغه مهال رامنځ ته کیدلی ې چې

ې دنپه دې نکاح تړلو با (دواړه جوانب)نکاح تړلو پر مهال طرفین 

خوښ او رايض وي، او قانوين خربه داده چې هر کله هلک او 

انجلۍ د نکاح په مجلس کې خپله خوښي او رضایتمندي ښکاره 

دوی نکاح تړل په دې صورت کې سمه او درسته ګ ل  کړي نو د

 کیږي.
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 واده الملونه: نکاح او د اجباري

او قانوين  د والدینو او یا قانوين و  او مرش د رشمي احکامو الف: 

   حقوقو  څخه ناپوهي.                                                                                    

     د پیسو او مال السته راوړل.                                                         ب: 

الح رسه د طصد دښمنۍ او تاوتریخوا  له منځه وړل یا په بل اج:  

ښځې ورکول په بدیوکې.                                                                                       

          او زور.                                                               د زور واکو جرب د: 

        حیله، چل فریب او ټګۍ. او داسې نور.  هـ:

                        

په رڼا کې د دې ستونزې  سنتو د  قرآن کریم او

 حل:

ةةُتُم )  اللااه پاااک پااه خپاال کااالم کااي فرمااایک دي:   َح و ليذ ا ط لَّ
ةةةةةنة ُهم  اح بة یةح َح ُ ا  ةةةةة ُهةةةةةنَّ ليذ ا تة  ن  أ زحو اج  ل ُهةةةةةنَّ   ةةةةةال  تة عحُضةةةةُلَُهنَّ أ ن ي ةةةةةنكيحح ةةةةاء  ة ةةةةة ة ل لحن  أ ج  الن يس 

لحم   ةةةى عحةةةابي ُي ذ ليُكةةةمح أ زحث  ةةة مي ا خي َح ةةة ر ي و الحیة  ميُن ابي ةةةنُكمح يُةةةةؤح ةةةان  مي ُِ بيةةةهي م ةةةن ث  َع  ُُوفي ذ ليةةةك  يُةةة
ُ ية عح  ُُ و ار  َن  ل ُكمح و أ طحه  ُ  تة عحل ُم  1 .ل ُم و أ نُتمح 

                                                           

 آیت.  ۲۳۲قرې سورت، با د ال 1
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ژباړه: کله چې تايس خپلو ښځو ته طالق ورکړ او هغو خپل 

ئ چې هغوی پیدا کو  همدت پوره کړ، نو بیا پدې الره کې خنډ م

د خپک خوښي مېړونه انتخاب کړي. که د دواړو خواو په دې 

موافقه راغله چې رسه نکاح وکړي، تايس ته ښودنه کېږي چې 

هیڅکله داسې حرکت مه کوئ، که پر الله او د اخرت پر ورځ 

ایامن لرئ. ستايس لپاره مناسبه او سپېڅلې الره همدا ده چې 

 ه پوهچږي او تايس نه پوهچږئ.للله دېنه ځان وژغورئ . ا

امام بخاري رحمه الله په خپل  د دې آیت په شان نزول کې

َيل  بحن  »:روایت کوي داسې سند رسه ثة ن ا احلح س ُن أ نَّ م عح ع نح قة ت اد ة  ح دَّ
َ ض تح عيدَّ  ا ح َّتَّ انةح ه  ا ُثَّ خ لَّى ع نةح ُتُه َت حت  ر ُجٍل   ط لََّ ه  ا ُثَّ ُت  ي س اٍر ث ان تح ُأخح

ا ُثَّ  ه  ديُر ع ل یةح َح َ  ية  ُه ا و  ه  َ ال  خ لَّى ع نةح َيٌل مينح ذ ليك  أ نة ف ا  ة  ا   ح ميي  م عح خ ط  ة ه 
ا   أ نةحز ل  للاُ  نة ه  ن ُه و بة یةح ُتُم الن يس اء   ة  ة ل لحن  أ ج ل ُهنَّ ) :خي حطُ ُةه ا   ح ال  بة یةح َح ليذ ا ط لَّ و 

ُي ا ليل      ال  تة عحُضُلَُهنَّ  ي ةي   د ع اُه ر ُسَُل للاينآخي یَّة    ح ُ أ  ع ل یحهي   رت  ك  احلح مي  َ  ة 
ُي للاي  َ اد  )و اسحرت  ادَّ   ي مح تة   1.«و اسح

ژباړه: قتاده له حسن ريض الله تعالی منهام څخه روایت کوي 

خور په یو سړی واده وه هغه طالقه کړه او چې معقل بن یسار 

                                                           

 .۵۳۳۱، د حدیث شمیره:  ِبرَدِِّهنَّ  بَاٌب َوبُُعولَتُُهنَّ أََح   ا صحیح البخاري،  1
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تر هغه چې مدت یې تیر شو، بیا یې په نکاح  رجوع ورته ونه کړه

ګاو امراض یې ترې وکړ او ویې ویل: پرې نن وغوښتله خو هغه

 رجوع ورته ونه کړه رسه لدي چې په رجوع قادر وه اوښوده او 

جل )الله  بیا یې غواړي  د دوی نکاح کول یې منع کړه نواوس 

ُتُم ا)نازل کړو:  خپلقول دا جالله( َح ليذ ا ط لَّ س اء   ة  ة ل لحن  أ ج ل ُهنَّ   ال  ن ي لو 
ورکړ او هغو  یعنې: کله چې تايس خپلو ښځو ته طالق.تة عحُضُلَُهنَّ 

خپل مدت پوره کړ، نو بیا پدې الره کې خنډ مه پیدا کوئ چې 

هغوی د خپک خوښي مېړونه انتخاب کړي تر اخره پوري دا آیت 

یاد )یې په ده   ونازل شو، رسول الله معقل بن یسار را وغوښتلو ا

ته یې غاړه  پاک الله د لوستلو د ننګ کولو څخه منع شو اوو (آیت

 کیښوده.

پدې آیت کې په ډاګه رسه موږ ته دا الرښوونه دی چې کوم 

ځاي کې د ښځو خوښه ې د نکاح کولو نو هغوی مه منع کوئ 

 ح  ورکړی. (میړه)الله پاک دوی د انتخاب د خاوند بلکې 

 

کې د نبي ملیه الصالم والسالم د  لحد دې ستونزې په 

ارشادات شتون لري حتی امام بخاري  احادیثو په یخیره کې ډېر
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ُ  و الريةَّی يب  ليَُّ دايس باب وضع کړی دی:  ُُه الح يكح ًح ٌ  ُ  يُةنحكيُح ا ح ُ  و ري  اب 
ُي  اه ا: باب دی په دې کې چې پالر او دايس بل څوک به پیغله  بي

 نه ورکوي مګر په رضا د هغو رسه. او کونډه  په نکاح

داسالم مقدس دین د نکاح مقد  واک او اختیار هلک او نجلۍ ته ور 

 .کړی

: ق ةال  ر ُسةةَُل ارَّي صةلى للا علیةه وسةلم: لکاه  ةةق  »: ع ةني ابحةةني ع  َّةاٍس ق ةال  ُ أ ح  ا  ّي ي
ةةت أحذ ُن  ي نة   ُُ ُتسح ةة ةةا و الح يكح ةةنح و ليی يه  ةةه ا مي ةةه  بينة فحسي اُت ا افحسي ليذحهُن ةةا ُصةةم  یعنااې: د  1.«و 

ابن مباس رضی الله تعالی منهام روایت دی کونډه ښځه د خپال 

نفس پاه نکااح رسه ورکولاو کاې د و  څخاه ډیاره غاوره دی او د 

 پیغلې څخه به اجازه اخستلی ې، چوپوالی یې اجازه دی.

َّ ق ةةةال  ُ  تُةةةةنحك ُح ا ح  » دارنګاااه بااال روایااات دی: ُ  أ نَّ النَّةةة ي ةةةت أحم  ةةةَّتَّ ُتسح ُ ح  ّي ي
یحةةةةةةةةا  ليذحهُن ةةةةةةةةا ق ةةةةةةةةال  أ نح  َا ن  ر ُسةةةةةةةةَل  للاي و ث  ةةةةةةةةت أحذ ن  ق ةةةةةةةةاُل ةةةةةةةةَّتَّ ُتسح ُُ ح  ةةةةةةةة و ُ  تُةةةةةةةةةنحك ُح الح يكح

ةةُكت   : نبااي ملیااه الصااالو والسااالم فرمااایي یعنااي: ح اات 2.«ت سح

هغااه وخاات چااې نيشاا ورکااوالی مګرتر  نکاااحکونااډه ښااځه بااه پااه 

                                                           

د  ،باب استئ ان الثچاب   الناااح باالنط  والباار بالسااوتصحیح االمام مسلم،  1

 . ۱۴۲۱حدیث شمېره : 

، د حدیث شمېره بَاٌب اَل حُنِْاُح اْ.َُب َوَغْْيُُه الِْبْاَر َوالثَّچَِّب إاِلَّ ِبرَِضاَهاصحیح البخاري، - 2

 :۵۱۳۶. 
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نکاااح نشااې ورکااوالی  پیغلااه بااه پااه مشااوره وررسه وکااړای ې او

ې واخسااتلی ې اصااحابو ماارض وکااړو چااې مګاار چااې اجااازه حاا

اجااازه بااه حااې څرنګااه اخسااتلی ېی پېغماارب صاالی اللااه ملیااه 

 وسلم وفرمایل: چوپوالی یې اجازه دی.

امام بخاري رحمه الله په پخپل صحیح کاې پادې مناوان بااب 

ةةاب  أٌ  ليذ ا ز وَّج  ابةحنة ت ةةُه و  » :ایښاای دی ُحُدودٌ هي اُحةةُه م ةة ةةٌة   نيك  باااب  «ي  ث اريه 

دی په بیان د دې کي چې پالر خپله لور په نکاح ور کړي او هغاه 

  ناراضه  وي نو نکاح یې رد دی. 

ع ةةنح »: او بیااا دا حاادیث یااي پااه خپاال سااند رسه روایاات کااړی 
ةةةةةي   ةةةةةا و هي ةةةةةا ز وَّج ه  ه  اٍم ا ح نحص ةةةةةارييَّةي أ نَّ أ اب  ةةةةةذ  ةةةةةاء  بينحةةةةةتي خي ةةةةةتح  خ نحس  ُيه  ثة ی يةةةةةٌب   ك 

ةةةةهُ  ُ دَّ نيك اح  : د خنساااااث بناااات یعنااااې .1«ذ ليةةةةك    أ ت ةةةةتح ر ُسةةةةَل  للاي   ة ةةةة

څخااه روایاات دی چااې (رضاای اللااه تعااالی منها)انصاااري  مخاا ا

ا پااالر یااې پااه نکاااح رسه ورکااړه، پااه داسااې حااال کااې چااې د

نبااي کااریم صاالی ت رحض  کونااډه وه، هغااې خپلااه ناخوښااۍ  

کااړه هغااه صاالی اللااه ملیااه و ساالم  ېداللااه ملیااه و ساالم تااه وړاناا

                                                           

، د حادیث شامېره : بَاٌب إِیَا َزوََّ  ابْنَتَُه َوِهَي كَارَِهٌی فَِنَااُحُه َمرُْدودٌ  البخاري، اا صحیح 1

۵۱۳۸. 
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د هغااې نکاااح رد کااړه . پااه دې هکلااه نااور زیااات حاادیث شااتون 

ةةة  » :لااري پااه هماادې اکتفاااث کااوو.  دارنګااه روایاات دی ع ةةنح ع اشيش 
ي أ هنَّ ةةةةةا ق ال ةةةةةةتح ن  ر ُسةةةةةَل  للاي  ةةةةةةت حي ُ  ت سح ةةةةةة یيي» لينَّ الح يكح ةةةةةت حي ق ةةةةةةال  ري  ةةةةةةاه ا  «ت سح

ا تُةه   اللاااه تعاااالی منهاااا څخاااه يضر د بااای بااای مائشاااې  1.«ص ةةةمح

رواحاات دی چااې دې وویاال: آی رسااول اللااه  پیغلااه خااو حیااا 

کااوي نااو څرنګااه بااه رضااا خپلااه پااه ژبااه بیااان کااړيی  پېغماارب 

دی چااې چااو   صاالی اللااه ملیااه وساالم وفرمایاال: رضااا یااې دا

 ې. 

 د ځینو فقهاوو نظر:  هکلهد اجباري ودونو په 

ان هااار ب صااااحب الهدایاااه د حنفاااي فقهاااي  مشاااهور ماااام

ُة العاقلةةة » :الاادین مرغیناااين رحمااه اللااه وایااي وينعَةةد نكةةار احلةة
ُا ثانةةةةةةت أو ثی ةةةةةةا عنةةةةةةد أ   ال اللةةةةةةة بُ ةةةةةةاها ولن مل يعَةةةةةةد علیهةةةةةةا ول بكةةةةةة

ُوايةةةةةةة  َاز ..... حنیفةةةةةةة وأ  يَسةةةةةةا ررهمةةةةةةا للا يف ظةةةةةةاهُ ال ووجةةةةةةه اجلةةةةةة
ُ ت يف خةةةالي حَهةةةا وهةةةي مةةةن أهلةةةه لكَهنةةةا عاقلةةةة  یةةةزة و ةةةذا   أهنةةةا تصةةة

                                                           

، د حدیث شمېره بَاٌب اَل حُنِْاُح اْ.َُب َوَغْْيُُه الِْبْاَر َوالثَّچَِّب إاِلَّ ِبرَِضاَها ا صحیح البخاري، 1

 :۵۱۳۷. 
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َز للةةةةةةَ  ...التصةةةةةةُف يف املةةةةةةال و ةةةةةةا اختیةةةةةةار ا زواج  ثةةةةةةان  ةةةةةةا ُو جيةةةةةة
 1.«...لج ار ال كُ ال اللة على النكار

په ظاهر روایت کې د امام ابو حنیفه او امام ابویوسف ژباړه:

 پیغله وي او که کونډه ښځي بالغې د اصیکرحمهام الله په نزد 

 نکاح د هغې په رضا رسه صحیح دی اګر که و  یې هم مقد

.... د جواز وجه یې دادی چې هغه په خپل پري نوي کړی

ځانګړي ح  کې ترصف کوي او د ترصف اهل هم ده؛ ځکه چې 

د مقل او ادراک څښتنه ده نو ځکه هغې لره په خپل مال کې هم 

خپل خاوند د انتخاب  ترصف ح  شته او دا رنګه هغې لره د

ښځه  پیغله هغل.  او د و  لپاره جایز نه دی چې په بااختیارشته..

 د نکاح په هکله اجبار او زورنه وکړي.

نو بناث په م کور دالیلو په اصیله بالغه ښځه د نکاح په باب هیڅ 

 زور، زیايت او اجبار څوک نيش کوالی.

                                                           

، ۱۹۶، ماخ ۱، ټاوک اب   ا.ولچااث وا.كفااثباالهدایی    رشح بدایای املبتادي،  - 1

 مکتبه شامله.

 



 ...د رشیعتد ناوړه دودونو او  

21 
 

رسه لدې چې اسالمي رشیعت ښځي ته د خپل 

الندینیو نکتو ته بیا هم  خوخاوند انتخاب حق ورکړی 

 پاملرنه اړینه دی:

او نورو دینونو وګړو رسه ، کفارو نکاح مرشکانو د نجلۍ ـ لومړی

 جواز نلري.

نکاح مرشکانو، کفارو او پرته د  اهل  (نارینه)د هلک  دوه هم ـ

 کتابو نورو دینونو وکړو رسه جواز نلري.

 رشط دی. (مثل)د نکاح په هکله کفاثت  درېیم ـ

 ګلوي محرماتو رسه نکاح روانسبي، رضامي او خورس  څلورم ـ

 ندی.

دینداره، ښه اخالقو او تربیه  نکاح له دباید  دا چې پنځم ـ

د واده کولو څخه مقصد رسه؛ ځکه ښځو او نارینه ؤ لرونکو کورنیو 

یوازې د جنسی غریزې اشباع کول نه دي بلکې ممده هدف یې 

د برشي کورنۍ تشکیل دی چې د نیکو او صالحو کورنیو او  

په  تأکید شویکو په نکاح رسه نو ایامن، اخالق او سامله تربیه لر 

 اختیار په هکله ټینګار شویدی اود  ېد دینداره میرمندې هکله 

ُ ة  »:روایت دی ُ يةح ع ني النَّ ي ي ة صلی للا علیه  -ر ي للا عنه  -ع نح أ  ي ُه
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ُحأ ةُ  ُح دي  ي رحب ٍع ليم ا ي ا و حلي س  يه ا و مج  ا ي ا و لي  وسلم ة  ق ال  تُةنحك ُح الحم  ينيه ا   اظحف 
اكبي  ُيب تح ي د  هریره ريض الله تعالی منه  ايب د ژباړه: .1«ذ اتي الد ييني ت 

څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله ملیه وسلم وفرمایل: 

ښځه د څلور صفاتو له کبله په نکاح رسه غوره کچږي د مال، 

نسب، خایستوالی او دین له وجهې څخه نو خپله نیکمرغی د 

لړ  و  السونه دی په خاور)داری میرمنې په اختیار کې ول وئ ندی

 .(سه

عةن » روایات دی:او همدا راز د مسلامن خاوند پاه اختیاار کاې 
ُة قةةال ُيةة ثةةم مةةن لذا أات ةةةةقةةال رسةةَل للا صةةلى للا علیةةه و سةةلم  -: أ  ه

َه  َن خلَةةةةةه ودينةةةةةه  زوجةةةةة َا تكةةةةةن  تنةةةةةة يف ا ر  و سةةةةةاد لُ تفعلةةةةة تُ ةةةةة
ُي  2.«ضع

ته مرکه راشی نو که چیرې هغه شخ   چې تايس کله:ژباړه

که نه نو داسې کار  ئد نیکو اخالقو خاوند وی هغه ومن دیندار او

به په  (  رد کول او د فاس  شخ  اختیارولد دیندار شخ)

 .او فساد بامث وګرځي ټولنه کې د لویي فتنې

                                                           

ا صحیح البخاري، باب ا.کفاث فی الدین وقوله ) وهو ال ي خل  من املاث برشاا...(،  1

 .۵۰۹۰د حدیث شمیره: 

 .۱۹۶۷ا سنن ابن ماجه، باب ا.کفاث، د حدیث شمیره:  2
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د خاوند د اختیار ح  رسه باید د والدینو مشوره او  ـشپږم 

زمونږ ځوان نو ته د پاملرنه وې تر څو را تلونکی یې خراب و و الرښ

او ګران وروڼه، پچغلې او قدرمنې خوېندې به هم د خپلو درنو 

والدینو نظر ته هم غوږ دي، حتی د واده په څْي حساسه مسئله 

ځکه د دوی او پرېکړه کې به د هغوی نظر ته ترجیح ورکوي؛ 

کله کله داسې ګ وره ده،  هر په اړه ډې تجربه او پاملرنه د اوالد

په سطحي  د یو تربلهي پرته نو د مشور د والدی کېږي چې نجلۍ

بیا وروسته ظاهر وکړي پیژندنه د ظاهري څیره په بنسټ نکاح 

په اسالمي روزنه او اخالقو رسه اشنا ندی او طرف ې چې هغه 

پوهه او روزنه نه لري، اسالمي په مخدره موادو روبدی دی، سمه 

غو باندې مادت دی، نه د الله پاک د حقوقو ظلم، دروا ،په غال

امنه مرامت سايت او نه د هغه د مخلوق، نو بیا وروسته ډېر پښی

. هغه ځوان او هغه سوي ه نه ر ګوي خو دا پښیامين ورته هچڅ 

نو  ه د ګډ ژوندانه لپاره تصمیم نیيسپچغله چې د لومړي ځل لپار 

نورو مرشانو په نسبت به د  وا معلومه خربه ده چې د مور او پالر

په دې لړ کې به له خورا  نظر او تجربه هم خامه او لږه وي دوی

نو ځکه ښايئ چې د مور او  نو او کارونو څخه ناخربه ويپ و رازو 
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پالر او د نورو سپین رسو او سپین ږیرو فکر او نظر ته هم په درنه 

 سرتګه وکتل ې.

په ح  کې دا طبیعي  رد مور او پال  بله مهمه خربه داده چې

خربه ده چې هغوی د خپل اوالد لپاره د خیر، ښیګ ې او نیکمرغه 

او په فطري ډول په خپل الس د روزل شوي  ويژوند غوښتونکي 

اوالد لپار هیڅکله هم د رش غوښتونکي نه وي.د خپل اوالد رسه د 

ورا مور او پالر مینه، په نړۍ کې د نورو ټولو مینو په نسبت خ

او دا ځکه چې لوی څښل تعالی  ریا او بې غرضه وي ېسوچه، ب

درنښت او ګرانښت، شفقت او  دوی په زړونو کې د اوالد لپارهد 

            .اچولی مودت
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 د نجونو پلورل 

ې لااورانې لااپخلااک خ یپااه ځینااو رسحاادي ساایمو کااې بعضاا 

اوخویندې د مال او حیوان په څیار دمادت تیریادو او نکااح پرتاه 

پلوري او د دوی ماد نظار ماال، پیساې، یاا بلاه ښاځه، او یاا قارب 

حاصلول وي ځینو لاوړ چاارواکو او زورمنادانو تاه چاې دا کاار پاه 

حقیقت کې د جاهلیت د وخت یو نااروا او نااوړه ماادت دی چاې 

ګه نه کتلو او د مال په څیر باه یاې رت ښځو ته به حې د انسان په س

او بالعکس د اسالم په مقدس دین کې الله پاک  تری کار اخستلو

ښااځې تااه کراماات ورکااړی پااه ډېاار ماازت او احاارتام رسه بااه خپاال 

رسنوشت د خاوند په ټاکلو کې اداکوي او د دوی ولیانو ته یې امر 

پاه پاوره  وکړی تر څو د خپل اوالدونو، خویندو او لورانو په مشوره ا

دوی ته د نکاح په باب کې رسه د پاملرين دیان، رسه  واک ورکولو

کفاثت، تقوی، اخالق او داسې نورو اماور پاه جادي توګاه مرامات 

کړي، تر څو د خپلاو نسالونو راتلاونکی لاه ساتونرو څخاه خونادی 

وسايت او رشمي مسؤولیت یي په پاوره توګاه ادا کاړي او انساان د 

 ځکاه د ازاد انساان پلاورل حارام او ؛مال پاه څیار وناه پلاورل ې
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ع ةنح »:باطل کار دی پدي هکله نبي صلی الله ملیه وسلم  فرماایي
ُ ة   ر ةةي للا عنةةه  ُ يةحةة ع ةةني النَّةة ي ي ة صةةلی للا علیةةه وسةةلم ة ق ةةال  ق ةةال  للاُ  أ  ي ُه

َيی ام ةي ر ُجٌل أ عحط ةى  ي ُثَّ ري ةد   م  الح َح ث ٌة أ ان  خ صحُمُهمح ية  ُ ا   أ ث ةل  ر  ث ال  َ  ُحة  و ر ُجةٌل اب 
ُ هُ  ة نحةُه و مل ح يُةعحةجي أ جح َح   مي ةتة  ً ا   اسح ة ُ  أ جي ةت أحج  یعناې: اباوهریره 1.«َث  ن ُه و ر ُجٌل اسح

ريض الله تعالی مناه د نباي کاریم صالی اللاه ملیاه وسالم څخاه 

روایت کوي چې رسول الله صالی اللاه ملیاه وسالم فرماایک دي: 

فرماایک دي: پاه ورځ د قیامات کاې باه زه د  چې الله جل مجاده

دریو کسانورسه جګړه کونکی او مدمي یام چاې مالمتاوم باه یاې، 

لومړی هغه کاس چاې د ماا پاه ناوم اماان ور کاړی او بیاا غادر او 

خیانت وکړی بل هغه څوک چې یاو اصایل انساان خاری کاړی او 

وکاړی او د پیسې یې وخوری او هغه کس چې مازدور بانادې کاار 

د دې حادیث څخاه جوتاه شاوه چاې د ري ورناه کاړی. و دهغه مز 

انسان خرڅول دومره لویه ګناه ده چې الله تعالی به پخپله د دغه 

ممل کوونکی رسه پاه ورځ د قیامات کاې جکاړه کاوی او هغاه باه 

 .د دود کې څرګند دی ناوړه  يپه حل د دا حدیثمالمتوی.

                                                           

 .۲۲۲۷حدیث شمېره :  د ،بَاُب إِثِْم َمْن بَاَع ُحرًّااا صحیح البخاري،  1
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 بدل یا د شغار واده

ایي او په الندې ډول ر و اغد بدل واده چې رشیعت کې ورته ش

 ترشیح کېږي:

 شغارپه لغت کې:

پااه معناای د خااا  وا   رسه دی او لااه  پااه لغاات کااې: شااغار

مةةةن شةةةلُ ال لةةةد لذا ): دي قاااول دې مرباااو څخاااه اخساااتل شاااویدی
َه عةةن الصةةدا  او ځیناااې وایاااي چااې شاااغار ماااأخوی دی  1. خةةال ولةة

یعنااې: سااپي خپلااه  (شااغر الکلااب)لااه دي قااول د مربااو څخااه: 

پورتااه کااړه او متیااازې وکااړی چااې پااه باااب د نکاااح کااې  هخپاا

کنایااه دی لااه جااامع څخااه چااې دغااه ډول نکاااح پااه ناااوړتوب 

 2اوقباحت کې د سپي  فعل رسه مشابه شویدی.

 

 

                                                           

املکتبای ، أبو زكرحا ححچى بن رشف النووي،املنها  رشح صحچح مسلم بن الحجا  اا 1

 الشاملی.

 اا مخکېنۍ مرجع . 2
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 شغار په اصطالح کې:

افاراد   دا هغه نکاح دی چې یوې ښځې و  پالر او داسې ناور

هغاه  دا ښځه بل کس ته په نکااح ورکاړي پاه دې رشط رسه چاې

کس به هم یوه ښځه ده ته  په نکااح ورکاوی او د دوی لپااره مهار 

ونه ټاکل ې. دا ډول ناوړه پدیده او دود په افغاين ټولنه کاې پاه 

ډول  ېتون لري. په اساالمي رشیعات کاې د دځینو سیمو کې ش

کې د هغه انسان  چاې اللاه جال  ينکاح منع راغک دی؛ ځکه د

د مقل او پوهي څښال یاې  ،فجالله هغه ته کرامت ورکړی، مکل

ګرځولی، مشابهت دی له حیاوان رسه، پاه دې هکلاه نباي کاریم 

الشاغار » صلی الله ملیه وسلم د هغه څخه مناع کاړی او فرماایي:

. اسالم کې شغار ځای نلري.دارنګه له ح ت ابان 1«المفی اإلس

ةةي  للاُ »: مماار رضاای اللااه ماانهام څخااه روایاات دی ُ  ر  ي ةة عةةن ابحةةني ُعم 
ةةهُ ع نةح  ةةل اري و الش ي ةةا أ نَّ ر ُسةةَل  للاي هن  ةةى ع ةةني الش ي َُُّجةةُل م  َُُّجةةل  »ل اُر أ نح يةُةةز و يج  ال  «ال

ةةا ص ةد ا ٌ  نة ُهم  ْ  بة یةح ُُ ابةحنة ت ةةُه ل ةیح ة خ  ةةُه ا ح ژباااړه: د مبااد  .2«ابةحنة ت ةُه ع ل ةى أ نح يُةز و يج 

الله ابن ممر ريض الله تعالی منهام څخاه روایات دی چاې وایاي 

                                                           

، شایخ البااين د دې حادیث پاه صاحت ۱۸۸۵ا سنن ابن ماجه، د حدیث شامېره:   1

 حکم کړی. 

 .۵۱۱۲اا صحیح بخاري، باب الشغار، د حدیث شمېره : 2
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څخاه  (د بادل نکااح )ی الله ملیه وسلم  د شغار نکااحلصپېغمرب 

چې یو سړی وایي  منع کړی شغار یعنې د بدل نکاح  او هغه دیته

ه به خپلاه خپله لور یا خور بل ته ورکړی په دې رشط رسه چې هغ

 داسې حال کې چې د دوی لپاره مهار په لور یا خور ده ته ورکوي

وا  د نکااح شاغارکې او ملااموو رایاه پاه ناار جمهاورو  د.ونه ټاکي

یعنې ملاموو په دې اتفاق 1. وأمجع العلماء على أنه منهي عنةه) :دادی

ا او کړیدی چې د شغار نکاح منع دی. مګار  کاه چاا دا ډول ناارو 

او  بانادې نافا هاباو حنیفاه )رح( اماام د منع شوی نکاح وکړه ناو 

لکاه  دواړو ښځو لپااره مهار مثال الزمېاږيدی او د  منعقده کیږي

َا ان نکةار : ګه چې فتاوی هنادی پاه دې هکلاه وایاينر څ ) قةد قةال
ُاتنی مهةةةُ مريلهةةةا...  ُ  ابطةةةل ولکةةةل واحةةةدة مةةةن املةةة  الشةةةلار منعَةةةد و الشةةة

یعنی: ملاموو ویک دي چاې د بادل نکااح منعقاده دی او رشط 2

یعنی هغه رشط چې یوه ښځه د بلې ښځې په بدل کې  باطل دی

طال دي بلکاې د هارې وې اباو مدم مهر د دوی لپاره دا رشطونه 

 ښځې لپاره مهر مثل الزمیږي.

                                                           

 ي محمد شمس الح  العظچم آباد ،مون املعبود رشح سنن أيب داود ،املعبود مونا  1

 ، املکتبی الشاملی.أبو الطچب

 .303، مخ 1الفتاوی الهندیة، الباب السابع فی المهر، ټوک   - 2
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خو د امام امظم ابو حنیفه )رحمه الله( ملام د نورو ملاموو رسه 

د شغار د نکاح په منع او حرمات بانادې اتفااق لاري، خاو دا دول 

صاحیح دی او فساخه یاې الزم ناه دی او هارې  نکاح که چا وکاړه

مهار مثال الزماول  یوې ښځې لپاره مهار مثال الزمیاږي او د هغاه

  1باطل رشطونه له منځه وړي نو شغار د په معنا نه پاتی کیږي. 

چې دا ډول نکاح په پیال کاې مناع او ال یجاوز نو پایله دا شوه 

او دی خو که چا دا ناوړه کار ارتکاب وکاړو ناو فساخه الزم ناه دی 

 فسخه یې الزم نه دی او هرې یوې ښځې لپاره مهر مثل الزمیاږي

 نه ختمیږي او نکاح منعقده او ناف ه دی.و طاو باطل رش 

 یوه شبهه :

ځینې خلک د بدل د نکاح په صورت کې داسې وایي چې یوه 

ښځه لکه لور یا خور یو سړی بل ته ورکړی او هغه خپله لور یا 

خور ده ته ورکړی، نو  موږ یو څه مقدار پیسې د مهر په نوم 

  نه شوه.يتا مسمی کوو، بناث مهر تعیین شو، نو نکاح شغار پ
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 د یاد شوې شبهې ځواب:

دا ثابته دی چې یو مقدار مبلغ  ورسته وټاکل شو چې لومړی 

دا یو اړخ په  وه ټاکل شوي، موږ وایو چې که چېرېحالت کې نه 

یاد شوی صورت کې خپله لور یا خور بل اړخ ته ورنه کړی آیا بل 

کم  طرف به خپله لور یا خور دوه هم اړخ ته  په مقابل د دغو

مقدار مبلغ کې ورکړي، نو ځواب یې منفي دی، نو دا ویلی شو 

چې  د لومړی حالت څخه د یوې ښځې مقابل بله ښځه راغله نه 

هغه مهر چې ورسته یې د حیلې په طور ټاکي؛ ځکه دا د لومړی 

وخت څخه معروف بین طرفین دی بناث  په دې قامده فقهي 

ُطا) باندې: ُو  ش ُ ا ثاملش ُوف ع : د مرف له پلوه معروف ړها بژ  1 املع

 او معلوم څیز دا داسې دی لکه رشط شوی څیز. 

کې کله داسې پیښېږي چې یو  (شغار)په دې ناوړي دود 

کورنۍ که دا واده شوې ښځه د پالر د کورڅخه بنا په یو دلیل 

منع کړي، نو بله کورنۍ هم خپله واده شوې ښځه پرته د کوم 

واده شوی ښځه ورټي او  فر دلیل څخه منع کوي، که چېري یو ط

یا وهل ټوکل منځ ته راې، نو بل طرف مین باملثل ممل خپلې 

                                                           

 . ۴۳ا مجلی االحکام العدلیی، د مادي شمېره: 1
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زنانه رسه کوي چې مالمتي او سالمتي په پام کې نيش نیولی په 

 پای کې پاک او بری ته سزا  ورکول کېږي.

په ځینو حاالتو کې یوه منکوحه د دوی دواړو څخه، خپل   

یادېږي، شیطاين او ناروا  والدینو ته چې د بلې ښځې خرسخیل

خربې نقلوې او دوهم ښځه هم په داسې کړو مجبوره ې چې 

ټول ژند او ممر د دواړو له ناخوالو، تاوتریخوالو، ناروا او بدبختیو 

رسه تیر ې، په بعضو حاالتو کې د دواړو کورنیو ترمنځ جګړې، 

 دښمنۍ او ناندرۍ راپورته ې او تر قتل او قتال پورې وغځېږي.

بناث شغار یا هغه نکاح کول چې یوه زنانه د بک زنانه په  ون

او هری یوې لپاره مهر ونه ټاکل  مقابل کې په  یاحت رسه راې

 .وخت  شغار دید نو بالشک بیاخو د جهالت  شی
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 په بدو کې د ښځو ورکول

ډب او او په ځینو سیمو کې دښمنۍ، تاوتریخوالی، قتل یاا اخ    

پښې هډو کې ماتولو په صورت کاې د ښاځو پاه  ویا د میب الس ا

رسول کېږي په داسې حال کې چې کله ښځه  ته ورکولو رسه پای

هیڅ خربه هم نه وې او خوښې ته یې هم هایڅ امتباار ناه ورکاول 

؛ ځکه ګناه او جرم یو کړی هږي، دا کړن هم لوی جرم او ګناه دکې

او د  توی سزا یې بل ته ورکول کچږي داسې کړنه اساالمي رشیعا

ناف ه قوانینو په رڼا کې ګناه دی په دې هکله ح ت نباي کاریم 

َّ ُصةلحح ا » :ملیه الصالو والسالم فرمایې ةليمينی ن لي ةاشيٌز ب ةنیح  الحُمسح الص لحُح ج 
ُ ام ةا ُ ن أ وح أ ح لَّ ح  َُّم  ح ال  یعنې: د مسلامنانو تارمنځ هاره صالحه . 1«ح 

ام حالله وي او حاالل ر حجایز دی پرته د هغې صلحې څخه چې 

حرام وي. د دې حدیث په رڼا کې کومه ښځه چې پاه بادو کاې د 

صلحې په نوم ورکاوالی ې جاایز ناه دی او مااملین یاې د ګنااه 

پاه  قتالنادی چاې د ارتکاب کونکي دي؛ ځکه اصیله ښځه ماال 

                                                           

باب ما یكر من رسول اللاه صاا اللاه ملچاه و سالم   الصالح با  ا سنن ترم ي،  1

 . ۱۳۵۲د حدیث شمېره : ،الناس
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ورکاول ې او یاا د میاب پاه صاورت  وارث د مقتول ته موض کې

پدې کې ډېر احتیااط پکاار دی؛  ېکې معیوب ته ورکول ې بلک

ځکه د مامو خلکو دا وینا چې دا دښمني د ښځې ورکولو پرته پاه 

بل څه نيش دفعاه کیادی دا یاو ډول متساخر او اساتهزاث دی پاه 

اسااالمي رشیعاات پااوري چااې خااوف د کفاار دی او پااه ارتکاااب د 

صغیري او کبیري ګناه څوک د اسالم د دائرې څخه نوځي تر څاو 

 در نيش:اصتری درې کاره 

 د رشیعت سپک ګ ل یا په بل مبارت د ګناه سپک ګ ل.  ا ۱

 ا د ګناه حالل شمیرل. ۲

 ا په ګناه فخر کول. ۳

پدې درې حاالتو کې ځکه انسان د ګناه په ارتکاب کفر ته 

الله پاک او د ده به نسبت کولو د ک ب رسیږي چې دا مالمه دی 

 .ته د محمدي صلی الله ملیه وسلم په رشیعت

ښځې په بدو کې ورکول، یا د شغار واده کول او یا د ولی او  ون

خاوند له لوری د ښځې د مهر په مال کې ترصف د  هغې د زړه د 

 1رضا  او محبت پرته  جاحز ندی.
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ُی): دارنګه الله جل جالله فرمایي تزر وازرة وزر أخة : هیڅ ژباړه 1. ُو

دا آیت په  ینفس د بل نفس د ګناه او جرم جزا نه ې پور ته کول

قرآن پاک کې ډېر ځک په تکرار رسه راغلای. او دا مفهاوم پاه دې 

) ةةا ماکسةة ت وعلیهةةا مةةا  قااول د اللااه پاااک کااې هاام یاااد شااویدی:
څاه کاړن تار رسه کاوي د  : هر نفس انساين چېیعنې. 2 اکتسة ت

ګته یې  ده تاه راجاع کېاږي او هغاه څاه چاې د بادۍ  خیر څخه 

 کېږي. څخه کړېوي رضر یې ده ته راجع

چېرې څوک د ناوړو کړنو مرتکب شو هغه ده د خپل اماملو په ه ک

جزا ورسیږي که قتل ممد یا قتل خطا یا شبه خطا او یا رسقه 

کربی یعنې قطاع طریقی کړیوي او یا داسې نورې ناوړه کړنې 

تررسه کړیوي نو د هر یو ځانګړې احکام په قرآن کریم، د نبوي 

په یخیره او د ملاموو په اجتهاد او  وصلی الله ملیه وسلم  د حدیث

استنباط کې  شتون لري نو د اسالمي رشیعت په رڼا کې د بدحو 

او ناخوالو حل او فصل وې نه دا چې ناروا د په ناروا حل ې 

                                                           

، د الزمر سورت، ۱۸، د الفاطر سورت، ۱۵، د االرساث سورت، ۱۶۴ا د ا.نعام سورت،  1

 ، آیتونه.۷

 آیت. ۲۸۶،سورت البقرېد  - 2
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بلکې د نارو په ناروا حل نيش راتللی د دې خالف د نورو ناخوالو 

 او تربګنیو زیات وا  امکان هم شته.
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 ښځې د مال په څیر په میراث کې وړل کېږي

افغاين ټولنه کې په ځینو سیمو کې  چې کله د بعضو ښځو او     

نجونو و  پالر او غیره وفات ې، نو دوی داساې پاه میاراث کاې 

وړی ې لکه مال کله چې د یوې ښځې خاوناد وفاات شاې هغاه 

ه ور کاول رس هغه ورور،تره ځوی او داسې نورو ته په نکااح  ښځه د

کېږي که چېري هغوی ورکوټي وي، نو دا ښاځه هغاه تاه د مادت 

څخه ورسته ډېر کلونه په خوارۍ او یلت رسه انتظار بايس. د دې 

ه کاې  شاوی، اللاه جال ناوړې پدیدې حرمت پاه دې آیات کریما

ُ يةةةل  ل ُكةةةمح أ  ): جاللاااه فرماااایي َا ُ   ةةةا الَّةةةذيين  آم نُةةة ةةةن  أ ية ه  َا الن يس  ُيثُةةة ء  انح ت 
ةا ُحه  پاه زور  تاسوته روا نه دی چې ښاځي  آی مومنانو: ژباړه  1... ث 

 .رسه په میراث کې وړئ...

دې آیت د شان نزول په هکله ملاموو څو اسباب بیان  د       

 کړي دي:                            

                                                           

 آبت. ۱۹ث سورت: آ اا د النس 1
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اا امام بخاري رحمه الله د ح ت ابن مباس رضی الله ۱ 

به چې یو سړی مړ شو د ایت کوی: کله و ر تعالی منه څخه داسې 

به د ده د ښځي وکالت په الس کې  (قریبانو/ خپلوانو)ده اولیاث 

واخستو د هغې د اهل او  خپلوانو رایه ته به هیڅ اختیار نه وه، که 

غوښتلو به یې، نو نکاح به وررسه وکړه او که نه، نو بل ته به یې په 

ته ساتله، نو د دې ناوړي ر پنکاح رسه ورکړه او پا به یې د نکاح 

روا  ختمولو په هکله  دا یاد شوی آیت نازل کړی شو. نوهغه 

انسان چې الله پاک ورته کرامت ورکړی رسه به یې د مال او 

 میراث په څیر معامله کوله.

                                                                                                                 

اا ابوداود رحمه الله د دې آیات د شاان نازول پاه هکلاه داساې  ۲

روایت کوی : چې د یو سړی به د خپلوانو ښځه به پاه میاراث کاې 

وړه، د نکاح څخه به یې منع کوله تر دې چې مړه به شوه او یاا ده 

ته  واپس هغه مهرچې  پخوا خاوند حې ور ته ورکاړی وه، ور کاړی، 

              دا آیاات نااازل کااړی شااو.                                                                      او روا  پااای تااه رسااولو کااې دې رساام د

اا دارنګه د ح ت ابان مبااس ريض اللاه تعاالی مانهام څخاه  ۳

 روایت دی چې د جهالت په وخات کاې باه چاې د کاومې ښاځي

و او په دې ښځه باه حاې ورته راغل مړ شو، یو سړی به (میړه)خاوند 
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ورواچولو، نو د دې ښځې واک او اختیاار باه  (لکه څادر)یوه جامه 

د ده شو، نو د دغاه روا  او نااوړه دود مناع کولاو پاه اړه دا ما کور 

                             آیاااااااااااااااات کریمااااااااااااااااه نااااااااااااااااازل شااااااااااااااااو.                                                                                       

اا دارنګه د ح ت ابن مباس ريض الله تعاالی مانهام څخاه د  ۴

دې آیت په شان نزول کې داسې روایت دی: کله به چې یو څوک 

به  (ملګری)، نو د ده دوست مړ شو او د ده څخه به لور پايت شوله

کو لخور واچاوه  (لکه څادر)به یې یوه جامه ور ته راغلو او په هغې 

به وه، ناو نکااح باه کاړه  (ښایسته)تری منع کړل که ښکلې  به یې

اوکه بد څیره به وه، نو بیاا باه یاې د مارت وخات پاوری حصااروله 

د دغاه نااوړي دود پاای میراث یې ویسی، نو یکر شوی آیت  ترڅو

  .1ته ټکی کچښودو

نو او یا د نجلۍ  پالر وفات شو  کله چې ښځه کونډه شوه

د اختیار واک ورکړی دی، او  کولی ې  هتاسالمي رشیعت ور 

 څْياو په ځانګړې توګه د واده په  چې پخپلو ژوندنیزو چارو کې

په یوه حیايت او رسنوشت سازه موضوع کې په خپله خوښه ترصف 

 او پرېکړه وکړي. 

                                                           

 آیت په ییل کې. ۱۹ث آ حافظ ابن کثیر تفسیر د سورت النساا د  1
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او یا هغه ښځه چې پالر او یا اولیاث یې وفات شول کونډه ښځه  

د د دې اختیار لري چې له  ناد نکاح په هکله د نورو ښځو په ش

هر  چا رسه به نکاح تررسه کوي او له چا رسه به نکاح نه قبلوي

وخت چې الله پاک د ښځي میړه، پالر اویا بل و  وفات شو نو 

دا ال ډېر د شفقت الی  ده چې ښه وررسه وې نه داچې  وارث 

یې په ظلم او ناروا او بال اختیاره ځیني خپله په نکاح اخک او 

ني نوري په خپل زړه رسه چاته ورکوي چې ډېر ولور ورکړي او یځ

 .بولی پري جوړه کړي

خورا د توقیر او درنښت په کرامت ورکړی او اسالم انسان ته 

دی او په  او له همدې کبله یې خپلواک ګ لی ګوري ورته سرتګه

ټولنیز او فردي ژوند کې د اختیار آزادي ورکړی دی البته دا ډول 

کرامت او د فکر او رأیې آزادي یوازې او یوازې د  لوړ انساين

اسالمي رشیعت له مهمو ځانګړتیاوو څخه ده چې په نورو نړیوالو 

نظامونو او دینونو کې هېڅ شتون نلري او دې فرهنګ په دې 

وروستیو کلونو کې د رشق او غرب په یو لړ غیر اسالمي ملتونو 

ارشاداتو او  يمکې اوس ترویج موندلی دی او هغوی هم د اسال 

توجیهاتو څخه په تقلید، مېرمنو ته د رأیې او فکر آزادي ورکړې 

نظر ته په خورا  ووس لچدل کچږي چې هغوی هم د میرمندی او ا
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چې دا د اسالم مقدس دین څخه یې اخستلی  درنه سرتګه ګوري

او نارینه  ي، اسالمي رشیعت په دې حالت کې دواړو ته ښځدی

دی، او دوی کولی ې چې پخپلو  یته د اختیار واک ورکړ 

ژوندنیزو چارو کېاو په ځانګړې توګه د واده په څْي په یوه حیايت 

رېکړه او رسنوشت سازه موضوع کې په خپله خوښه ترصف او پ

وکړی، نو ښځه که کونډه وي او که پیغله پوره ح  لري چې د 

 ورشیعت د الرښوونو رسه سم په خپل اختیار واده وکړي نو د وارثان

 مال په څېر ویيش. دهیڅ ح  نلري چې ښځي په میراث کې 
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محرومول ښځود  د میراث څخه  

په افغاين ټولنه کې دا هم یو بد دود او روا  دی چې ښځینه    

طائفه د دوی د مسلم حا  څخاه چاې میاراث دی محرومېاږي د 

ُ ك  لي ) :په اړوند الله جل جال لاه فرماایي دې ح  ةیٌب  يَّةا تة ة ةالي ن صي لُ يج 
نحةُه  َن   يَّةا ق ةلَّ مي ُ بُة اني و ا قةح اليةد   َ ُ ك  الح یٌب  يَّا تة  َن  و ليلن يس اءي ن صي ُ ُب اني و ا قةح اليد   َ الح

ُُو  ا  ی  ا م فح ُ  ن صي ريُة کوم مال چې لاږ وی او کاه زیاات  د یعنې:  1.أ وح ث 

 )ناارینوو او ښاځینوو ،ېڅخاه پااتې شا پالر، مور او ناورو خپلواناو

                       .همعلومه  مقرره برخه فرض شوی د لپاره(وارثانو

َن النسةاءن » امام طربي روایت کاوی: َر يثة َا ُ ي عةن قتةادة قةال: ثةان
َن ُبةة َالةةدان وا ق ُك ال یعنااې:  لااه قتاااده .« نزلت:وللنسةةاء نصةةیٌب  ةةا تةة

کاې دوی  ترحمه الله روایت دی چاې ښاځو تاه باه وړانادې وخا

ُك)و  میااراث نااه ورکاااوه، نااو دا آیاات نااازل شااو:  للنسةةاء نصةةیٌب  ةةا تةة

                                                           

 آبت. ۷اا د النسآث سورت:  1
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َن  ُب َالدان وا ق او د ښځینه ؤ لپاره معلومه برخه ده د هغه څخاه  ال

 .1چې والدینو او نورو خپلوانو پریښچوي

ُي ) دارنګاه اللاه جال جاللاه فرماایي: ديُثةمح ليلةذَّث   ُ ُ يفي أ وح ةیُكُم ارَّ يَُصي
ان ةتح ِ ي ميريحُل ح   ُ ك  و لينح ث  ي  ة ل ُهةنَّ ثُةلري ةا م ةا تة ة َح   اثةحنة ت ةنیح ي   فينح ُثنَّ نيس اء   ة ة ُنةحرية ی نیح  ا ح

ا الن يصحُا...  ة   ة ل ه  د  له تاسو تاه  د تاساو د الله جل جالیعنې:  2.و احي

پاه هکلاه داساې امار کاوي : نریناه لپااره  دوه   اوالدونو  د میراث 

کااوالی شااې، کااه چېااري د مااړي څخااه ر و پرتلاه د ښااځینه میااراث 

دوه یا زیاتې د دوو څخاه پااتې وی،ناو د دوی لپااره  یوازې لورانې

پااتې وی، ناو نایم مرتوکاه  کې دي او که یاوه  لاوردوه ثلثه د مرتو 

وړي. دارنګه په نورو آیاتونو او احاادیثو کاې د ښاځینه ؤ د میاراث 

اوس هام  برخه یکر دی لکن متأسفانه د هیواد په ډېرو سیمو کې

ښااځینه طایفااه د رواجونااو او دودونااو قرباااين ګرځیااد  چااې  د 

 میراث د ح  څخه بې برخې دي.

                                                           

 . ۸۶۵۵اا د طربي تفسیر، د حدیث شمېره:  1

 آبت. ۱۱اا د النسآث سورت:  2
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غواړم چې دلته په وړاندنیو شپږ ناوړه دودونو اړوند معلومات د 

معارف القرآن تفسیر غوره تحلیل رانقل کړم تر څو د ښځو د 

 حقوقو په هکله صحیح او معتدل موقف اختیار کړی ې: 

 :حالت کې د ښځو ټولنه ېنه وړاند مد اسال 

د جاهلیت د زمانی ټولو قومونو ښځې لره د کورنی استعامل     

خرڅولی شوی، یې پشان به  یود یو څیز حیثیت ورکړی وو د څارو

د خپل واده ښادي کولو هیڅ اختیار حي نه لرلو د دوی اختیارمنو 

 هنبه چه چا ته ورکو  د هغو څخه پرته په حې هیڅ اختیار 

درلوده. د خپلوانو په میراث کې د دوی حصه نه وه بلکه د نورو 

و د سړو ملکیت څیزونو پشان به دوی د سړو په میراث کې راتلی ا

به ګ لی شوی د دوی په قبضه او ملکیت کې به  (مال دولت)

هیڅ نه وو او که په نوم به څه وو نو د سړو د اجازت نه بغیر به یي 

اوند ته پوره شو لرلی، د دې خ هپه دغه مال کې څه دخل ن

مال ئې په څه ډول چه غوښتو، په  (ښځې)اختیار وو چه د دې 

تر دی  هر ځای کې لګولی شو او د پوښتنی کولو ح  هم نلرلو،

 (چه ډېر ترقي یافته ګ لی ې)چه ځنی مغربی ملکونو کې 

 ځینی سړو به ښځه هیڅ انسان نه ګ لو.
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، نه ورته د مبادت هو په دین او م هب کې د ښځې حصه نه 

کولو ح  وو او نه به جنت حقداره ګ لی شوه د روما په ځینی 

مجلسونو کې دا فیصله په مشورې رسه شوی وه چه دا یو پلیت 

ځناور دی، کوم چه روح نه لری د یو پالر د پاره به دا روا ګ لی 

شو چه هغه خپلی ژوندی لونړې په زمکه کې ښخی کړی. بلکه دا 

نښه او د رشافت معیار ګ لی شو، د ځینی خلقو  ممل به د مزت

دا خیال ؤ چه د ښځی په قاتل نه خو قصاص شته او نه دیت که 

چیرې خاوند به یې مړ شو نو ښځه به یې وررسه ژوندۍ په اور 

سوزوله او له منځه به حې وړه. د نبی کریم صلی الله ملیه وسلم د 

نبوت نه  دپیدائش نه پس او د هغوی صلی الله ملیه وسلم 

هااجري کال کې فرانيس د ډېرو اختالفاتو نه  ۵۸۶وړاندې په 

پس دا قرارداد تصویب کړو اوپه هغه کې یف دومره اومنلی شوه 

چه ښځه یو انسان دی خو د سړی د خدمت د پاره ده او دا حې په 

 احسان اوکړو. ړښځه لو

غرض دا چه د دنیا ټولو قومونو او م هبونو ښځې رسه هغه قسم 

وک کولو چه د هغې په اوریدو رسه بدن زیګ ې دې ماجز لس
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مخلوق رسه به نه د مقل پوهې مطاب   معامله کولی شوه نه د 

 مدل او انصاف.

په رحمی للعاملین صلی الله ملیه وسلم او د هغوی په راوړلی 

شوی ح  دین چې د انسان سرتګې یې پرانستي انسان ته حې د 

اوښودله د مدل او انصاف قانون  هقانسان د قدر او مزت یوه طری

یې جاری کړو، د ښځو حقونه یې په سړو داسې الزم کړل لکه 

څنګه چه د سړو حقونه په ښځو الزم دي هغه یې د سړو په شان 

آزاده خپل  واکه او د خپل مال ځان داسې مالکه وټاکله چه یوی 

ښځې لره خپل پالر نیکه هم په نکاح ورکولومجبوره کولی نيش او 

چیرې د هغې اجازت نه بغیر بل چا ته نکاح کړی شوه نو د  هک

دې په انکار به نکاح باطلیږې. او د دې په منظورولو به صحیح 

کیږي د دې په مال کې هیڅ یو نارینه د دې د اجازت او رضانه 

بغیر هیڅ دخل مداخلت نيش کولی. د خاوند د مرت یا طالق 

زور زیاتی نيش کولی  ورکولو نه پس دا خپل واکه ده، څوک پری

په میراث کې د نارینوو پشان ښځه هم حصه لري او په ښځه مال 

لګولو او د هغې رضا ساتلو لره رشیعت محمدی صلی الله ملیه 

وسلم مبادت ټاکلی دی که چیرې خاوند د هغې واجب حقوقو 
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لره نه پوره کوي نو هغه د اسالمي مدالت په زور خپل حقوق یا 

 طالق اخستی ې.

 :د ښځو لپاره هم ډېر اړین دی قیمومت وړ سد 

د اسالم په مقدس دین کې د ښځو په ډېر غ ه کاه  بالشکه    

حقوق شتون لري که ښځه نوي مور،خور، لور، ترور، خاله وریره او 

خورزه به هم نوي، ښځه د انساين نسل د بقا سبب دی نیمه 

 بلکې د نیمي څخه زیاته برخه د انسان د نسل جوړوي، ښځو

کې د اسیا يب يب دفرمون میرمن، مریم د ممران لور، يب يب 

مائشه، يب يب خدیجه   فاطمه زهری ريض الله تعالی منهن په 

ې ريض الله مائشځې شتون لري، یوازي د ح ت يب شان ښ

حدیث روایت شوی دي  او ښځو له  (۲۲۱۰)تعالی منها څخه 

بدبختی وه  خپل مناسب حقونه نه ورکول زور ظلم، او سنګدلی او

کوم چه اسالم ختم کړل دغه شان دوی بی قیده پریښودل او د 

سړو دمرشۍ او انتظام نه ازادول او د خپل د وخت تیرول او 

ډودۍ جامی ګ لو دپاره هم دا یمه واره جوړول د هغې ح  تلفی 

او بربادی ده، نه د هغی د بدن جوړښت  دا پی ی اوچتولی شی 
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ی او د خپل اوالد د پالنې دا غټ کار ر ااو نه د کورنی کارونو یمه و 

 د دغه پی ی پورته کول دې ته څه موقعه ورکوي.

دی نه مالوه د سړو د مرشۍ او انتظام نه په وتلو رسه ښځه د 

ټولی انساين معارشي د پاره لویه خطره جوړیږي په دنیا کې تری 

فساد او مرت ژوبله پیدا کیږي او دی ممل نه راپورته شوی قسام 

نې پیدا کیدل الزمی او د روزانه لیدلو کتلو خربی دی تفقسم 

هم دا وجه ده چه قرآن کریم د ښځو د واجب حقوقو د بیان رسه 

ُجال علیهن درجة) رسه دا هم ارشاد اوکړو چې: د سړو درجه د   ولل

ښځو نه اوچته ده، او په نورو لفظونو کې یې مطلب دا دی چه 

 سړی د ښځو نګران او یمه وار دی.

څنګه چه د اسالم نه وړاندې په جاهلیت اولی کې د دنیاا  رمګ

ټول قومونه د دی غلطۍ ښکار شوی ؤ چه ښځی به یاې د کاور د 

سامان یا د څارؤ په شان ساتلی، دغاه شاان د اساالم د تنازل پاه 

زمانااه کښاای د جاهلیاات اخااری دور رشوع شااو، دیکااې د ړومبااۍ 

صاورت  هغلطۍرد ممل د دی په مقابله کې د دویماې غلطاۍ  پا

ۍ ناه د مش رکې کولی شی. چه په ښځو باندې د ساړو د دوماره 

خالصیدو او خالصولو پرله پسی روانې دي، چه په نتیجه کې حاې 

فحاې او بی حیایې مامه شوه دنیا د جنګ جګړو او د فساد کور 



د میراث څخه د ښځو محرومول   

 

49 
 

جوړ شو مرت ژوبلی دمره ډېرې شوی چه جاهلیات اولای تاه یاې 

ةاجل ا) ید مربو یو مشاهور متالست ورکړو د شک ُ ي هةُل ايمَّةا ُمفح   ُي  او ُمف ة
جاهل زیاتی کوي یا کمي خو په خپل حال برابر او په میانه روۍ 

 .هیاری قائم نه پاتی کیږي

اوس هم دا حال د زمانه سازو خلقو دی چه یا خو به حې ښځه 

انسان نه ګنړلو او چه ترقۍ حې اوکړه نو د ښځو په څټ پروت د 

و کوم چه دنیا دپاره د حکمت او لو سړو د مرشۍ  واک اوغورځ

ښیګړی خربه ده، د دی بد انجام مونږ په خپلو سرتګو وینو او 

او یقین وکړئ چه تر څو د قرآين ارشاد په وړاندې ټیټ نشئ 

 نو فتنې فسادونه به ورځ په ورځ زیاتیږي. ممک نکړو 

اوسنی حکومتونو په دنیا کښی د آمن راوستو دپاره روزانه نوی 

قامئوي، په  ی اود دی لپاره نوی نوی ادارېو نه جوړ و نو نوی قان

چینی نه چه فتني  روپۍ پرلګوي لیکن د کومې يب شمیره

ټیږي هغې طرفته توجه نه ې ورکولی که چْيې نن صبا په و راخ

دنیا کښی د فتنو فسادونو، مرت ژوبلی، جګړو او جنګونو د 

په خیال  اسبابو د تحقی  دپاره یو کمیشن جوړ کړی ې نو ځام
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د اسالمي چوکاټ نه  د ښځېنه زیات  به نیمکښی د دی اسباب 

 .زیات ازادول وي 

مګر د موجود زمانی د هوښیارو خلقو سرتګې ځکه د  دی نه 

پ ی دی چه هغوی نفس پرستۍ کې تردې حده رسیدلی دي چه 

د نفساين خواهشاتو په ضد د خیر ښیګړی هیڅ بندیز نه شی 

 زغملی.

زړونه د ایامن په نور رښانه کړي او په کتاب  ږالله پاک د زمون

پوره ممل  اتو دالله د نبي کریم صلی الله ملیه وسلم په هدای

کولو توفی  مونږ ته راکړي ځکه چه هم دا څیزونه د دنیا او آخرت 

 د نیک بختۍ پنګه ده.

ُُوفي ) د قاارآن کااریم پاادې آیاات: لحم عحةة ريحةةُل الَّةةذيي ع ل ةةیحهينَّ ابي ُةةنَّ مي   1. و   

د ښځو لپاره هم په نېکه توګاه هامغيسا حقاوق دي، لکاه )ژباړه: 

په ضمن کې دا معلوماه  (،ګه چې د نارینه ؤ پر هغو حقوق ديڅن

شوه قرآن حکیم ښځی او خاوند ته خپلی خپلی یمه وارۍ داساې 

اوښودلی چه د سړو په یمه د ښځو حقونه ادا کاول داساې فارض 

، پاه يادا کول فرض د هه یمه د سړو حقوندی څنګه چه د ښځو پ

                                                           

 آیت. ۲۲۸ا د البقرې سورت،  1
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خاوند د خپلو خپلو حقونو دیکې دی خربې ته اشاره ده چه ښځه 

په ځای د خپلو خپلو یمه وارو خیال وسايت که داسې  ېد غوښتن

وشو نو د حقونو د غوښاتلو قضایه باه د مینځاه وځای ځکاه چاه د 

سړی یمه وارۍهم د ښځی حقوق دی او ښځی یماه وارۍ هام د 

خپلی یمه وارۍ پوره کړی ناو د هار  سړی حقوق دی چه هر کس

با د ساپه ضمن کې پوره پاوره ادا شای نان  کس حقوق به د هغې

ټولنې جګړې هم دی نه راپورتاه کیاږي چاه هار یاو کاس د خپلاو 

حقونو غوښتنه په وړاندې لري. لیکن د خپلو یماه وارو پاوره کولاو 

 هډو خیال نه ساتی. 

ګونه جوړ نجد دې نتیجه دا شوه چه د حقوقو د غوښتنی نه 

شول، کوم چه د حکومتونو، موامو، ښځو لو خاوندانو او د هر 

 ېته  د خرب  ېاشار  ېد کریم کس په مینځ کې روان دي، د قرآن

اړخ داسې بدل کړو چه هر کس د خپلو حقونو غوښتلو کښی 

دنرمۍ، چشم پوشۍ، معافۍ او درګزر نه کار واخک او په خپلو 

په دی قرآين تعلیم که ممل  .یمه وارو ادا کولو د زوو ورکړي
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اوشی نو د کورنو او خاندانونو بلکه د حکومتونو او ملکونو اکرث 

 1جګړې به ختمی ې.

 

                                                           

قارآن، د موالناا مفتاي محماد شافیع، د وحیاد اللاه ژبااړه، مطبعاه ا تفسیر معاارف ال 1

 وحیدي کتب خانه،  د کال چا   غیر معلوم.
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 په مهرونو کې ډېر زیاتوالی 

یو د هغو ناوړه دودونو څخه دا هم دی چې ډېر زیات مهر ټاکلی 

 ې ، چې دا کار د ځونانو نجونو او هلکانو د واده کولو په وړاندې

خنډ دی چې ډېر واری د ځوان نسل ودونه ورسته کوي په ځینو 

ج او یا د اورپایې یلخمريب سیمو کې هلکان ډېر کلونه د 

هیوادونو په سفر کې په مزدورۍ تېر کړي تر څو د خپلو د داسې 

درانده ودونو، مهرونو، دواده خوړو، او د خاصو هوټلونو په تاالرونو 

را بلنه او ګډون او دارنګه د  وکې دولیمې ډوډۍ ته د ډېرو خلک

ناوې لپاره په زیاته کاه رسه او سپین زر او ډول ډول قیمتي 

لباس چې د مامو خلکو د وسې څخه بهر وي، چې داسی دارنده 

رواجونو او دودونو زمونږ د ځوانانو نارینه ؤ او ښځینه ؤ ودونه 

وروسته کوي او یا یې د ودونو څخه محروم ګرځوي او ځینې نور 

اداري فساد او نور ناوړه کړنو ته مخ کوې تر څو خپل نورو   ېی

وسه لرونکو ملګړو رسه د واده په مراسمو، راوجونو او دودونو کې 
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جنو د کور ، کله کله داسې  ناوړه دودونه د سیالۍ تر رسه کړي

څخه د تیښتی المل ګرځي او په پایله کې د دوی کورنۍ کې د 

کیږي. په ځینو وختونو کې د واده  اخالقی بد وا  ته لیاره پیدا

دارنده دودونه په راتلونکی کې د واده شوې نجلۍ څخه د انتقام 

او بد  چې د ښځې په وړاندې د تاوتریخوا  یو ډول دی یو 

 ډول نوی دروازه خالصوي.

داسې زیات مهرونه مقررول او الزم ګورځول د اسالمې رشیعت 

 په رڼا کې صحیح کار ندی:

ُ »دی:  تیوپدې هکله را ُ ة  ق ال  ج اء  ر ُجٌل ليل  النَّ ي ي ص لَّى ارَّ ُ يةح ع ن أ  ي ُه
 ُ ةةال  ل ةةُه النَّةة ي  ص ةةلَّى ارَّ  َ ةةنح ا ح نحص ةةاري  ة  ُ أ ة  مي ةة ةةُت امح َ ي تة ز وَّجح ةةال  لي  َ ةةلَّم   ة  ع ل یحةةهي و س 

َني  ةةا   ةةفينَّ يفي ُعیُةة ه  ُحت  ليل یةح ةةلح ن ظ ةة ةةلَّم  ه  ُحُت  ع ل یحةةهي و س  ق ا ق ةةال  ق ةةدح ن ظ ةة ةةیةح ا ح نحص ةةاري ش 
 ُ ةةال  ل ةةُه النَّةة ي  ص ةةلَّى ارَّ  َ ةةا ق ةةال  ع ل ةةى أ رحب ةةعي أ و اٍ   ة  تة ه  ةةمح تة ز وَّجح ةةا ق ةةال  ع ل ةةى ث  ه  ليل یةح
ا اجلح   ةةلي  ةةذ  ُح ي ه  ةةنح عُةة َن  الحفيضَّةةة  مي تُةة أ نَّ ةةا تة نححي ةةلَّم  ع ل ةةى أ رحب ةةعي أ و اٍ  ث  ا م ةةع ل یحةةهي و س 

  ِ نحةُه ق ةال   ة  ة ع ة ةیُب مي ٍِ ُتصي ع ري ةك  يفي بة عحة عينحد ان  م ةا نُةعحطيیةك  و ل كيةنح ع س ةى أ نح نة  ةح
َُُّجل   يیهيمح  ِ  ذ ليك  ال ٍْ بة ع   1.«بة عحري ا ليل  ب ِني ع  ح

                                                           

، دب النظار إ  وجاه املارأو وكفچهاا ملان حرحاد تزوجهاان بابا صحیح االمام مسلم،  1

 .۱۴۲۴دحدیث شمیره: 
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ژباړه: ح ت أيب هریرو ريض الله تعالی منه راویت کوي: چې 

ویی ویل: ما نکاح  ویو سړی نبی صلی الله ملیه وسلم ته راغی ا

وکړه د یوې ښځې رسه د انصارو څخه، نبي صلی الله ملیه وسلم 

ورته وحي فرمایل: آیا ورته کتک د وه؛ ځکه د انصارو په سرتګو کې 

څه شی وي چې خوښ به د نوی ویی ویل: ما ورته کتلی وه او 

ورته ویی فرمایل په څومره د نکاح وکړهی وویل څلور اوقیه باندې، 

الله ملیه وسلم ورته ویی فرمایل: په څلور اوقیه آیا لکه  یلنبي ص

رسه ا اوس ا څه د ده غره د یو اړخ څخه سپین زر را تراشئ  موږ 

کړو په کوم ټولی د جهاد کې به دې ولیږو  شتون نلري چې دریې

تر څو څه الس ته غنیمت راوړي، راوي وایي یو ټولی کي د بني 

 سړی هم وه. هغَمبْس ته ولیږولو چې یو پکې د

 څخه دا الندې نکتې استنباط  کیږي:د دې حدیث 

 اا امام نووي رحمی الله د دې رشحه کې وایي: ۱

لپاره د  دی فقیر سړید نبی صلی الله ملیه وسلم مطلب د 

 داسې زیاد مهر مقرره مکروه ګ ل وه.

اا د شک پرته نکاح یو رشمي امر دی او په وخت د خوف د  ۲

ه رسیږي ډېر خلک د داسو تا فرض مرتبې  یبارتکاب د زنا کې 

زیاتو مهرونو له کبله  نيش کوالی چې دې رشمي امر یعنې نکاح 
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ته الس رسی ولري، د مسلامتو رشمیو څخه دی چې هر څه 

وسیله وي وجوب ته بیا کړن یې واجب کیږي، نو لدې څخه 

معلومیږی چې د حاکم امر په کمښت د مهرونو او د خلکو منع 

تو مهرونو اخستلو څخه د رشمي خالف کار ندی، بلکې ایکول د ز

پدې کار کې د خاوند او میرمني مصلحت په پام کې نیول 

 شویدی او دغه کار د رشیعت  لخوا د تقدیر وړ دی. 

اا په ځینو حاالتو کې د ښخي په نه ورکولو کفث ته د هغې  ۳

خپلوان خپل شخيص مصلحتونه په پام کې نیو  وي لیکن هغه 

د داسې زیات مهر توان نلری او د خپلوانو هدف یف  ثکف

ارساف او فخر وي چې دا کار د رشیعت خالف دی، دې کار ته 

دوام ورکول داسې خپلوان فاسقان ګرځوي او د کفالت صالحیت 

تري سلب کیږي نو د مسلامنانو حاکم ته پکار دی چې په داسې 

 لې.خاحاالتو کې مداخله وکړي او د نکاح واک په خپله و 

اا د ډېر غریبانو او ضعیفانو لوړ مهر المل د نکاح د منع کولو  ۴

ګرځي او د دي کار څخه چې کوم زیانونه او مفاسد منځ ته راځي 

هغه د چا څخه پټ ندی پداسې حال کې چې اسالمي رشیعت د 

مصالحو د تکمیل او د مفاسدو د کمښت او له منځه وړولو لپاره 

 راغلی.
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خو زیاتوالی د مهر د ښځو او د دې خپلوانو  نو اګر چې په ظاهر

لپاره ښه ښکاریږی لکن کوم مفاسد چې په هغه مرتّب کیږي هغه 

 ډېر زیات دي.

ُ النِّكَاحِ أَيررَسُهُ » دارنګه روایت دی: ډېر ښه نکااح هغاه دی  1.«َخْير

چې ډېره اسانه وي. یعنې کومه نکاح چې تکلیف، مهر او نور امور 

ه د رشیعات لاه پلاوه ښاه د خیار او برکات غهیې کم او اسانه وي 

 سبب کیږي.

نه داسې چې ځینې خلک یې واحي چې دا خو که په کم مهر 

موږ خورل ه واده ې بیا خو یي حیثیت او وقار کمیږي،  ځکه د 

مال او شتمنی رسه وقار نه زیاتیږي بلکې وقار په دیانت، تقوی، 

 ښو اخالقو، تعلیم، او ښې روزين رسه زیاتیږي.

ُُ »ې هلکه راویت دی: دپ ف اءي الس ل ميى ي ق ال  خ ط  ة ن ا ُعم  ع نح أ ِبي الحع جح
نةحی ا  ُُم ة   ي الد  َا بيُصُد ي الن يس اءي   فيهنَّ ا ل َح ث ان تح م كح ُ  تُةل اُل   ُ َ ال  أ  ر ري ُه ارَُّ  ة 

ُ ُثمح ِبي ا النَّبي   َ ى عينحد  ارَّي ل ك ان  أ وح َح م ا أ صحد      صلى للا علیه وسلم) أ وح تة 
ُ أ ٌة مينح   صلى للا علیه وسلم)ر ُسَُل ارَّي  ُ  ُأصحديق تي امح ُ أ ة  مينح نيس اشيهي و  امح

                                                           

: ا سنن أيب داود، بااب فایمن تازو  وم یسام صاداقا حتای ماات، د حادیث شامیره 1

۲۱۱۸. 
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ُ ة  ُأوقيیَّة   ُ  مينح ثينحَّت ح ع شح رية  د أيب مجفاث سلمي روایت  ژباړه: 1.«بة ن اتيهي أ ثح

وویله: او ویی  هبدی چې وایي: ممر ريض الله منه موږ ته خط

فرمایل: خربدار د ښځو مهرونو کې تجاوز مکوئ، ځکه که دا کار 

په دنیا کې مزت او د الله پاک په وړاندې تقوی وی نو نبی صلی 

الله ملیه وسلم به د ستاسو څخه ډېر پدې کار بهرت وه، رسول 

الله صلی الله ملیه وسلم خپلو بییانو ته مهر نه ورکړی او نه د ده 

 ته مهر ورکړی شویوه زیات له دولسو او قیو څخه. ولوران

پدې روایت کې ممر ريض الله منه په ډېر یاحت رسه خلک 

منع کړل له  زیاتوا  څخه بلکې په مهرونو کچدی د خلکو فقر او 

 حالت ته د نظر ويس.

 

                                                           

 .۲۱۰۸ا سنن أيب داود، باب الصداق،  د حدیث شمیره:  1
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 ښځینه ؤ رسه تاوتریخوالی

هم دی چې  اپه افغاين ټولنه کې یو د هغو ناوړه دودونوڅخه د

ښځینه ؤ رسه تاوتریخوالی او د هغو وهل ټکول، شکنجه، میبي 

کول  او پوزه غوږ پریکول او دېته ورته کړنې چې دا ټول  د 

اسالمي رشیعت او د موږ د خوږ پېغمرب صلی الله ملیه وسلم د 

 سیرت رسه په ټکر کې دي،

 ي ي صةلی للا علیةةه نَّةةلع ةنح ع  حةةدي للاي بحةني ز محع ةةة  ع ةني ا» ګااه روایاات دی:دارن
مي  َح ُي الحیة  ُ أ ت ُه ج لحد  الحع  حدي ُثَّ جُي اميُعه ا يفي آخي  .1«وسلم ق ال  ُ  جي حليدح أ ح دُُثُم امح

ژباړه: د مبد الله بن زمعه ريض الله منه څخه روایات دی چاې 

نبي صلی الله ملیه وسلم فرمایک دي: د ستاسو څخه دی څاوک 

م په څیر وهل ورنکړئ؛ ځکاه چاې شااید پاه ال خپله میرمن ته د غ

اخر د ورځ کې حې نږدوالی ورتاه وکاړی. یعناې ډېار واري د وهلاو 

وروسته د کوروا  رضورت او اړتیا راې چاې دهغاې پاه یریعاه د 

 نو بیا به پښاېامنه وي ناو بنااث ناروا مالقي څخه دی ژغورل کېږي

وهال  يبمریه په څیر د خپله ښځه نه وهئ ګرچه تاأددې د څوک 

                                                           

 .۵۲۰۴صحیح البخاري، باب ما یکره من رضب النسآث، د حدیث شمیره:  - 1
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لکان د خاوږ  او منصاو  امار دی د نشوز پاه حااالتو کاې جاایز

پېغمرب صلی الله ملیه وسلم څخه هیڅ کله هم په خپل ممر کاې 

وهل ندي واقع شوي مګر که د الله پاک په لیاار کاې د جهااد پاه 

مهال راغلی وي څرنګه چې د مؤمنانو مور ح ات يب يب مائشاه 

للا صلی للا علیه وسةلم شةیقا  لَ ما  ُ  رس» ريض الله منها فرمایي:
ُأةن ُو خا  1.«دما  اُ أن جياهد  ی س یل للاقج بیدهن ُو ام

ژباړه: رسول الله صلی الله ملیه وسلم هیڅکه یو شی په الس نه 

دی وهلی، نه ښځه، نه خادم، مګر د الله تعالی په الره کې د 

الس  هپجهاد په مهال. نو چې کله پېغمرب صلی الله ملیه وسلم 

 وهل ندي کړي نو پورته د هغه څخه قطعا ترې ندي ثابت شوي.

بې له شکه ښځه یو نه یو ډول کمزوري لري خو هره کمزورتیا 

بده نه ګ ل کیږي، ښځه که له جسمې اړخه کمزوري ده نو په 

دې یې څوک مالمتوالی نيش، ځکه په دې کمزورتیا کې د دې 

یا په دې مانا چې زړه تر الس نشته، له قلبې او ماطفي اړخه کمزو 

سواندې او ډېره مهربانه ده، دا په  اصل کې کمزورتیا نه، بلکې د 

                                                           

باب مبامدته صا الله ملچه وسلم لآلثام واختچاره من املبااح  صحیح االمام مسلم، - 1

 .۲۳۲۸، حدیث رقم: أسهله وانتقامه لله مند انتهاك حرماته
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ښځې یو غوره صفت دی او رسول الله صلی الله ملیه وسلم د دې 

صفت ستاینه کړي او تل یې صحابه کرامو ته په دې اړه توصیه 

ًا»: دي کړي ده او فرمایلې یې َا ابلنساء خ . ښځو رسه د 1«استَص

 چلن په هکله توصیه وکړئ. هښ

او همدغه نصایحت یاې د حجای الاوداع پار مهاال چاې، خپال 

زرګونه امات یاې مخاطاب وو تکارار کاړی دی ترڅاو خلاک د دې 

وصیت په اهمیت وپوهیږي، نو ځکه یاې پاه همادې لویاه ورځ پاه 

خپله خطبه کاې همدغاه وصایت تاه ځاانګړی ځاای ورکاړی ؤ او 

َا ابل» فرمایلې یې ؤ: َان عنةدکمً خنساء استَص ښاځو  2.«ا؛  انا هن ع

رسه د نیکو چلن په هکله وصایت وکاړئ؛ ځکاه دوی ستاساو رسه 

 بندیاين دي.

ښځې یې ځکه له بندیانو رسه تشبیه کړي چې، ساړی واکمان 

یې، د طالق واک له سړي رسه وي او له جسمې پلوه هم پر ښاځه 

غښتلی وي، له همدې امله رسول اللاه صالی اللاه ملیاه وسالم د 

                                                           

 ا متف  ملیه. 1

ا سنن الرتم ي، باب حا  املارأو ملای زوجهاا و   تفسایر ساورو التوبای، د حادیث  2

 .۱۱۶۳، ۳۰۸۷شمېره : 
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ًکم» ي ماطفه د ښځې پر وړاندې داساې را ګرځاوی:ړ س ًکم  خة خة
ًکم  هلي  .1« هله و أان خ

ستاسې غوره څوک هغه دی چې د خپلې کورنۍ/میرمنې پر 

 وړاندې غوره وي او زه د خپلې کورنۍ/میرمنې پر وړاندې غوره یم.

رسول الله صلی الله ملیه وسلم په یاوه ډېاره بلیغاه جملاه کاې 

و رسه په اهمیت، ارزښت او مقام کې برابرې بللې  هښځې له نارین

دي، د ښځیتوب له امله باید هیڅکلاه پاه کماه سارتګه ورتاه و ناه 

ُجةةال» کتال ې، فرمااایلې یااي دي: بیشااکه  .2«ان النسةاء شةَاشق ال

  ښځې د نارینه ؤ په مثل دي.

رسه کړي  (نظائر او امثال)مانا په  (شقائ )ابن اثیر رحمه الله د 

   دی.

یوازې هغه کلامت نه دي چې ښځې له ماطفي پلوه پرې  دا

تسکین ې، بلکې دا د رسول الله صلی الله ملیه وسلم هغه 

                                                           

ا سنن الرتم ي، باب فضل ازوا  النبی صالی اللاه ملیاه وسالم، د حادیث شامېره :  1

۳۸۹۵. 

یره:  کر احتالماا، د حادیث شاما سنن الرتم ي، باب فیمن یستیقظ فیری بلال والی 2

۱۱۳. 
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ممک ژوند دی چې، هره ورځ او هره شېبه به یې په خپل او د 

 صحابه کرامو په کورونو کې تکراریده.

د ښځو اړوند د رسول الله صلی الله ملیه وسلم ځینې موقفونه 

چې، څومره یې له ښځو رسه نرم چلن کړی دی او  وو په ګوته ک

 څومره یې له نرمۍ، تسامح او بښنې کار اخیستی:

ٍُ ر رح ُة ارَّي ع ل یحهي ع ل ى النَّبي ي » ت أحذ ن  أ بَُ ب كح ًٍ ق ال  اسح صلى للا -ع ني النة عحم اني بحني ب شي
َحت  ع اشيش ة  ع اليی ا  ة ل مَّ  -علیه وسلم ُ  أ ر اكي   س ميع  ص  ا د خ ل  تة ن او    ا ليیة لحطيم ه ا و ق ال  

َلي ارَّي  ت كي ع ل ى ر ُس َح ُح  عينی  ص     ج ع ل  النَّبي    صلى للا علیه وسلم)تة 
َ ال  النَّبي    صلى للا علیه وسلم) ٍُ ُملحض   ا  ة  ُ ج  أ بَُ ب كح صلى للا علیه )ُ حُجُزُه و خ 

ُ    لموس نی  خ  ٍُ )ج  حي ُتكي مين  الَُُّجلي ث یحا  ر أ يحتيني  أ بَُ ب كح َ ذح ٍُ  أ نةح ِ  أ بَُ ب كح . ق ال    م ك 
َلي ارَّي  ت أحذ ن  ع ل ى ر ُس م ا ُثَّ اسح َ ال    صلى للا علیه وسلم)أ نَّ ُُه ا ق دي اصحط ل ح ا  ة  َ ج د   ة 

لحتُ  لحميُكم ا ث م ا أ دحخ  ال ِني  ي سي ُم ا أ دحخي َ ال  النَّبي  م     ُحبيُكم ا.  ة  صلى للا علیه )اِني  ي ح 
 1.«ق دح  ة ع لحن ا ق دح  ة ع لحن ا» وسلم

بن بشیر څخه روایت دی چې ابوبکر ريض اللاه  د نعامنژباړه: 

منه  د رساول صالی اللاه ملیاه وسالم څخاه اجاازه واخیساته او د 

یاې د  رسول الله صالی اللاه ملیاه وسالم کورتاه دنناه شاو ناڅاباه

ريض الله منها غږ په لوړ اواز واوریادل، ورغای   خپلې لور  مائيش

                                                           

 .۵۰۰سنن أيب دادو، باب ما جآث فی املزاح، حدیث رقم:  - 1
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او غوښتل یې چې په څپیړ یې ووهي او ویل یې : تاه ناه پاوهیږي 

چې، پر رسول الله صلی الله ملیه وسلم په لوړ اواز نااري وهايی  

رسول الله صلی الله ملیه وسالم یاې مخنیاوی وکاړ، اباوبکر ريض 

ره ووتل، چاې کلاه هغاه ووتال رساول اللاه و کالله منه په غوسه له 

ُجل؟» :صلی الله ملیه وسلم وفرمایل   .«کیا رأيتِن انَذتک من ال

و دې لیدم، څنګه مې له سړي خالصه کړيی راوي وایاې: څاو 

ورځې وروسته بیا ابوبکر ريض اللاه مناه د رساول اللاه صالی اللاه 

ورتاه  وملیه وسلم کورته ورغی چې، دواړو بیرتاه ساوله کاړي وه، نا

ویې ویل: ماته  د ستاسو سولې پاه وخات د ننوتلاو اجاازه راکاړئ 

څرنګه مو چې  د جګاړې پاه وخات اجاازه راکاړې وه ، نباي کاریم 

دا کاار  «قد فعلنا قـد فعلنـا» صلی الله ملیه وسلم ورته  وفرمایل:

 : موږ اجازه درکړې.کار مو کړی یعنېمو کړی دا 

د پالر تر رحمت  د رسول الله صلی الله ملیه وسلم رحمت

وړاندې شو، د ح ت مائشې ريض الله منها پالر ابوبکر صدی  

ريض الله منه غوښتل چې خپک لور ته جزا ورکړي، خو رسول 

الله صلی الله ملیه وسلم پرې رحمت وکړ او د هغه مخه یې 

 ونیوله کړه.
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کله نا کله یې یوه میرمن یوه لویه خطا کوي، او د خلکو له مخه 

د رسول الله صلی الله ملیه وسلم د اییت المل  ویې کوي ا

کیږي، خو بیا هم د رسول الله صلی الله ملیه وسلم د رحمت له 

امله د هغې موقف ستایل کیږي، او د هغې کمزورتیا بښل کیږي، 

بلکې د هغې خطایې د هغې غیرت بلل کیږي، مکس العمل نه 

 ږي.یکرامنځ ته کیږي، له تسامح او نرمۍ څخه کار اخیستل 

ةان  النَّة ي   عينحةد  بة عحةضي نيس ةاشيهي »:پدې اړوند روایت دی  ٍْ ق ةال  ث  ع ةنح أ ن ة
ُ ب تي الَّةيتي النَّة ي   ةا ط ع ةاٌم   ض ة ف ٍة  يیه  مينينی  بيص ةحح د ى أُمَّه اتي الحُمؤح يفي  ُ   أ رحس ل تح ليحح

ف ُة   انةحف ل َ ةةتح  َ ط تي الصَّةحح ةة ةا ي ةةد  اوح ةاديمي   س  ف ةي ُثَّ  بة یحتيه    ج م ةع  النَّةة ي   يل ةق  الصَّةةحح
َُةةةَُل ري ةةةار تح أُم ُكةةةمح ُثَّ  ف ةي و ية  ةةةان  يفي الصَّةةةحح ةةةا الطَّع ةةةام  الَّةةةذيي ث  ةةةُع  يیه  ج ع ةةةل  جي حم 
ف ة   ةةا   ةةد   ع  الصَّةةحح َ  يفي بة یحتيه  ةةنح عينحةةدي الَّةةيتي ُهةة ف ٍة مي ةةَّتَّ ُأِتي  بيص ةةحح ْ  اوح ةةاديم  ح  ةة   ح 

یح   َر ة  يفي بة یحةةةةتي الَّةةةةيتي ة  الصَّةةةةحي ُسةةةة ةةةةك  الحم كح ف تُةه ا و أ محس  ُ تح ص ةةةةحح ةةةة  ليل  الَّةةةةيتي ُثسي
ُ تح  ُ تح » ث س   1.«ُثسي

له انس ريض الله منه څخه روایت دی، هغه وایې رسول  ژباړه: 

اللااه صاالی اللااه ملیااه وساالم لااه یااوې میرمنااې رسه ؤ، چااې بلااې 

م الس یاې ووهال، دامیرمنې یې یوه کاسه خواړه را ولیږل، نو د خ

                                                           

 .۵۲۲۵ا صحیح البخاري، باب الغیرو، حدیث رقم:  1
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کاسه الندې پریوته او ماته شوه، رسول الله صلی الله ملیاه وسالم 

د کاسې ټوټې رسه یوځای کړي، بیرته یې هغه خواړه پکې ټولاول 

ستاسو مور غیرت وکاړ، خاادم یاې منتظار « ريةارت أمکةم»او ویل یې: 

کړه تر دې چې دهغې کور څخه یې بله روغه کاسه راوړلاه اود چاا 

د دې پاه کاور  ه شویوه هغې ته ورکړه او ماته کاساهتاکاسه چې م

 پاتی کړه.   (یا ماته شویوه)کې چې ماته کړیوه 

رسول الله صلی الله ملیه وسلم د خپلې میرمنې قهر او غضب د 

هغې غیرت وبلل، د هغې درنښت ته یې پاملرنه وکړه، ویې 

فرمایل: ستاسې مور غیرت وکړه، د هغې د قهر او غوسې په 

کې یې هیڅ غربګون و نه ښود، په ډېره اسانۍ  ډول یې له  لمقاب

 موضوع رسه برخورد وکړ.
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 په ځانګړی ډول د واده په ډوډۍ کېارساف 

د موږ په ټولنه کې بل یو ناوړه دود ارساف او په ځانګړی ډول    

د واده په ډوډۍ کې يب دریغه زیاتوالی او ارساف دی،الله جل 

َا )رښوونه کوي فرمایي: ال جالله په قرآن کریم کې  ُب َا واش وکل
َا ل  ُ تس ُ نیُو او وخورئ او وڅښئ او له حد نه ژباړه: 1. نه ُُب املس

 .له له حدنه تیری کوونکي نه خوښويتیری مه کوئ الله جل جال

ارساف کوونکي په خپلو ناوړه کړنو رسه شیطان رسه دوستي او  

َا ملالن )وروري کوونکي دي، الله تعالی فرمایی :  َان  ذرين کان لخ
َرا  ُبه کف په باوري توګه بی ځایه ژباړه: 2.الشیاطنی و کان الشیطان ل

دي او شیطان د خپل رب لګښت کوونکی د شیطان وروڼه 

.  ارساف د مال اضامت دی او اضامت حرام دی ناشکره دی

څرنګه چې د الله جل جالله رسول صلی الله ملیه وسلم 

ُه لکم »:فرمایي ُة اث قیل و قال و ل اعة املالالثلن للا ک  و کري
                                                           

 , أحت .  31د ا.مراف سورت:  -1

 آحت . 27د اإلرساث سورت :  - 2
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بد او ناوړه بلک ژباړه: الله ستاسو لپاره دری شیان  1.«السؤال

د مال ، (و کې مناقشې او له حد زیاتوا خرب )دي، قیل و قال 

ضایع کول او ډېر سوال کول.د ډېر خوراک په هکله رسول الله 

ُا من بطنن  ما مأل آدمي وعاء» :صلی الله ملیه وسلم فرمایک دي ش
حسب ا دمي لَیمات يَمن صل هن  فن ريل ت ا دمي نفسه  ريلِ 

ُا  وثلِ للنفْ  2.«للطعام وثلِ للش

انسان هیڅ لوښی د ګیډې نه بدتر نه دی ډک کړی د ژباړه:  

انسان لپاره کافی ده چې څو مخترصې منړی وخوري څو په هغه 

لب اغرسه خپله مالسمه کړي، که چېرې په انسان باندې نفس 

رېیمه دي څښاک او بله ي طعام، بله دشو نو درېیمه برخه دی

 . وګرځوي درېیمه دي نفس لپاره  دي

موږ هیواد یو فقیر، جنګ او جکړو ځپلای دی چاې ډېار خلاک 

یااې ناچاااره يب وسااه او الالهانااده دي، ډېااری داسااې وګااړي هاام 

شتون لري چې اقتصادي وضع یې صفر دی، یا خو هیڅ څاوک د 

ستونزو او اړتیاوو پوره کولو نلري؛ ځکه په جګاړو او  ولمزدورۍ، خپ
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خپل منځي شخړو کې یې د کور رسپرستان او متولیاان شاهیدان 

شوی دي حتی ځیني داسې خلک هم شتون لاري چاې د خپلاو 

شهیدانو او مړو جسدونه هم السته ندی ورغک، بناث موږ تاه هایڅ 

تب یر وکاړو،  ډول جواز نشته چې د خپل مالونو په هکله ارساف او

راځئ چې د هغو لوړ بیه خوراکونو او د مشهورو هوټلونو د تاالرونو 

پر ځای متوسطه ډودۍ اوخوراکونه په متوسطو هوټلونو او یا خپل 

کورونو کې ودونه وکړو او هغه زیايت روپۍ خپلو يب وسه ګاونډیانو 

رسه مرسته وکړو او د دې حدیث مصداق وګرځورساول اللاه صالی 

ګاونډی ته د نیکۍ پاه اړه اباویرريض اللاه تعاالی  وسلم الله ملیه

ُقةة  ةأکريُ ماءهةا و » منه ته خطاب کوي فرمایي: ن أابذر لذا ط خت م
ًانةك ای ابوزره  کله دی چې خاوروا پخاه کاړی  ژباړه:   1.«تعاهةد ج

 .ته تری ور کړهاوبه یې زیايت کړه او ګاوندی 

 :یک دياماپه بل حدیث که رساول  صالی اللاه ملیاه وسالم فر 

َمن مةةن يشةة ع و جةةاره جةةا» ژباااړه: هغااه څااوک  2.«الةةی جن ةةه شعلةةیْ املمةة

کاې  ګدی چې ماوړ وي او ګاوناډی یاې پاه څناکامل مسلامن ن

                                                           

 .۱۹۴۴، د حدیث شمیره: ب ح  الجواراسنن الرتم ي، ب-1
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قةال رسةَل للا صةلی للا » وږی وي. په بال حادیث کای راغاک دي:
ًان  ًهم لصةةاح ه و خةةً اجلةة علیةةه وسةةلم: خةةً ا صةةحا  عنةةدللا تعةةالی خةة

 ً ژبااړه: رساول اللاه فرماایک دي: د اللاه  1.«جلاره مهعندللا تعالی خ

پاااک پااه وراندېااډېر ښااه ملکااري هغااه دي چااې د خپاال ملګریپااه 

وړاندې ښه وي او ډېر ښه ګاوندحد الله په وړانادې هغاه دي چېاد 

 خپلوګاوندېپه وړاندېډېر ښه وي.

نن ورځ د پوهانو او ډاکرتانو د څیړنو په اثر ثابته شوې ده چې د 

ره قوانینو څخه یو دادی چې ډېر خوراک د ډول ډول و غروغتیا له 

 ناروغیو رس چینه ده. 

موږ چې مال خری کوو د هغه داسې پوښتنه موږ نه کیږي 

څرنګه چې د هغه السته را وړنو موږ نه پوښتنه کیږي پدي هکله 

ُزة أ  عن»:روایت دی  علیه للا صلى للا رسَل قال: قال ا سلمي ب
َم دقدماع  ُتزول وسلم ُه عن يسقل حَّت الَیامة ي  وعن أ ناه  یم عم
  یم جسمه وعن أنفَه و یم اثتس ه أين من ماله وعن  عل  یم علمه
 2.«هأبال
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د ايب برزه اسلمي ريض الله منه څخه روایت دی چې ژباړه: 

رسول الله صلی الله ملیه وسلم فرمایک دي: د قیامت په ورځ به 

تر څو تری  ونه پوښتل ې د  د انسان قدمونه کوم طرف الړ نيش

ممر څخه چې په څه کې حې تېر کړی، د ملم څخه چې څومره 

الس ته یې  ری کړی، د مال څخه چې د کوم ځایهیې ممل پ

ه چې په راوړی او کوم ځای کې مرصف کړی او د جسم د ده څخ

 .  څه کې یې زوړ کړی

نکاح یو طبیعی او فطري قانون دی، که چېرې د نکاح د 

یا وروسته کیدو لپاره کوم مامل سبب ې هغه انساين  وپریښود

ضد مامل دی چې باید مخنیوی یې وې. یوه بله بدمرغی چې 

په نورو فسادونو برسېره د نکاح مخه ډ  کوي درانه مهرونه او 

مالماتوونکي جهیزونه او بې اندازې لګښتونه او د نکاح په 

که چېرې په  جشنونو کې بې معنا ترشیفات او نورمصارف دي نو

دې هکله ارساف نه کیدای نو لویه برخه ستونزې به حل شوې 

دغو درانه مهرونو او جهیزونو کې  ارساف  څخه  ېراځئ د وای.

ځان وژغورو او  هغه مالونو د یتیامنو په کفالت او هغوی رسه په 

مرسته کې مرصف کړو تر څو د مال د ارساف د ګناه څخه په امن 

اجر مستح  شو چې په حدیثو کې یکر  او هم د هغه ثواب او
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شوی، پدي هکله رسول الله صلی الله ملیه وسلم فرمایک دي: 

ژباړه: زه او هغه څوک چې د  1.«أان و کا ل الیتیم  ی اجلنة هکذا»

یتیم پالنه کوي په جنت کې به داسې یو ځای یو. یعنې د دې 

 .یوګوتو په څیر نږدې به په جنت کې دواړه 

وړه دودونو کې مرصف پر ځای بایاد یتیامناو رسه اناو د دارنګه 

ښه چلن او د هغوی ښووين او روزين ته پاملرنه وکړو تر څاو د دې 

ق ةال  ر ُسةَُل للاي صةلى للا علیةه وسةلم: ... »: مبارک حدیث ماملین شو
ةا  ة   ةليمينی  ي تيیم  ةٌد ميةن  الحُمسح ُ  ي ليي أ ح  ُْ حُم مٍَّد بيی ديهين  ية ت ةُهن یُ و الَّذيي نة فح ةُن وُي سي حح

ُ ةٍ  ةةعح ةةة ن و أ عحط ةةاُه بيُكةةل ي ش  ُ ٍة د ر ج  ةةعح ُ ل ةةُه بيُكةةل ي ش  َّ ج ع ةةل  ارَّ ُ  ع نحةةُه  لي ةةن ة ن و ث فَّةة ح س 
ُ ٍة س ةی يق ة   رسول الله صلی الله ملیاه وسالم فرماایک  :ژباړه2.«بيُكل ي ش ةعح

 دی،ېاکالس  پاه دهغاه روح زماا ېچا یات هغاه پاه قسمدي: ... 

غااړه  پاه پالناه ښاه دهغاه او کفالت وکړي یتیمد  ېچ مسلامنر ه

یاې درجاه اوچتاه  کاې واخک الله پاک د هر یو ویښته پاه مقابال

ي او د هار ویښاته پاه مقابال ورتاه یاوه نیکاي ورکاوي او د هار ړ ک

  .بښيور وه ګناه ییې  کې ویښته په مقابل
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 زرکانو او مړزانو جنګول سپو، چرګانو،د 

د چې د زموږ  په ټولنه کاې لاه ډېار پخاوا ناه پاه و دیو بل ناوړه 

او  چاې هغاه دساپو، چرګانو،زرکاانو مړزاناو ځینو وکړو مسلپ دی

داسې نور حیواناتو جنګول دي بالشکه چې په ډېرو احادیثو کاې 

د حیواناتو حقوق بیان شوی دي او د هغوی تعا یبول لویاه ګنااه 

د ځیناو  ه کاارو ړ بلل شوي، لیکن بیا هم د موږ په ټولنه کاې دا ناا 

وګړو له لوري د رسم او ماادات پاه ډول راروان دی او پرتاه د کاوم 

احساس د دینه چې ایا دا ګناه دی اوکاه ناهی ناو ډېار د افساوس 

ځای دی چې د موږ د افغان، غیريت او مجاهد ولاس لاه هغاو يب 

ژبه څاروحو چې الله پاک موږ ته مسخر او تابع کړیادي، ظلام او د 

 ف  چلند وکړو، اسالمي رشیعت موږ ته په هرال اسالمي رشیعت خ

ساه لرونکي څیز د ترحم او مهرباانۍ الرښاوونه کاړی دی څرنګاه 

َّ چااې روایاات دی لُةةُغ بيةةهي النَّةةبي ٍُو ية  ةح ةة   )صةةلى للا علیةةه وسةةلم(:ع ةةنح ع  حةةدي ارَّي بحةةني ع مح
ل  ا  رح ي ية  » َا أ هح ُُهُم الَُّرح ُن ارحر ُ ُحر  َن  ية  ُ  .1«ر حُكمح م نح  ي السَّم اءي ُح الَُّاري
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ژباړه: دمبد الله بن ممرو ريض الله منه څخه روایت دی چې 

رسول الله صلی الله ملیه وسلم ته به یې د دې روایت سند 

رسولو: رحم کوونکو باندې به رحمن یات رحم کوي، نو د ځمکې 

اهل باندې رحم وکړئ تر څو هغه یات چې په اسامن کې دی 

 وکړي.  محپرتاسو ر 

که چْيې دې حدیث ته موږ زیر شو نو معلومیږي چې اهل االرض کې 

ټول حیوانات چې د موږ د ګ ې لپاره پیدا کړی شوی دي په هغو باندي 

ترحم کول رشمي امر دی او المل دی رحم کیدلو دی په موږ باندې، ځکه 

جزا د جنس د ممل څخه وي نو د رحم په مقابل کې په رحم وینو، که 

مو په حیواناتو رحم ونه کړو او هغوی مو په جنګ واچول او هغو ته  ېچېر 

مو په ډول ډول تع یب او زورونه ورکړه نو الله د نه کړي چې موږ په جنګ، 

ورانۍ  او هالکت رسه مخ شو او خپل منځي جنګونه به نورهم دوام دار 

 یې غټ غټې، څرنګه چې اصحاب فیل د خانه کعبې د نړولو په قصد 

یې ناوړه ګ ه  څخه (فیالنو)ه راوستک وه  او دغو حیواناتو ځان رس  نفیال 

لکه پورته کوله په مقابل کې الله جل جالله د هغوی حالت داسې وګرځولو 

، نو راځئ لدې قراين واقعې څخه پند د څارویو شخوند وهل شوي واښه

 .ور و زرکانو او مړزانو... د جنګولو څخه ځان وژغ چرګانو،واخلو او د سپو، 
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 د حیواناتو د جنګولو حکم:

د حیواناتو جنګول، هغوی یو تربله په جنګ تیازول او پاه هغاو 

ظلم کول په اسالمي رشیعات کاې حارام دی، څرنګاه چاې سانن 

عةن ااهةد أن النة  صةلى للا »:ترم ي په خپل سند رسه روایت کاوي
ُيش بنی ال هاشم  1.«علیه و سلم هنى عن التح

ت دی چې ح ت رسول الله صلی یاژباړه: ح ت مجاهد رو 

الله ملیه وسلم د حیواناتو ترمنځ تیزول یعنې په جنګ اچولو 

 څخه یې منع کړي.

عةني ابحةني »:دارنګه سنن أيب دادو په خپل سند رسه روایات کاوي
ُييشي ب ةةةةنیح    صةةةةلى للا علیةةةةه وسةةةةلم)ع  َّةةةةاٍس ق ةةةةال  هن  ةةةةى ر ُسةةةةَُل ارَّي  ةةةة ع ةةةةني التَّحح

اشيمي   2.«الح ة ه 

څخه روایت دی چې  منهام اړه: د ابن مباس ريض الله تعالیبژ 

رسول الله صلی الله ملیه وسلم د حیواناتو د جنګ اچولو څخه 

 منع کړي.

                                                           

سنن الرتم ي، باب کراهیی التحریش بین البهائم وال ب والوسم، د حدیث شمیره:  1

۱۷۰۸ ،۱۷۰۹. 

 .۲۵۶۴ا سنن أيب داود، باب فی التحریش بین البهائم، د حدیث شمیره:  2
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د حیواناتو د جنګولو په هکله د ځینو فقهاؤ 

 څرګندونې:

ليیجي و اإلحرحس ال بيَ  ) َ اني  ِبي عحن  اإلحريُ اءي و التَّسح ُييُش احلح یة  دي الصَّیحدي صح أ مَّا َت ح
ال ف  ب نیح   ُ  خي .و  تي َ اان  ن و م ا يفي م عحن اُه مين  احلح یة    ُم  اٌر ث فيرحس ال الحك لحبي الحُمع لَّمي
ه ا ع ل ى بة عحٍض  ُييضي بة عحضي ن بيت حح اشيمي ُييشي ب نیح  الح ة ه  ُحم ةي التَّحح َ ه اءي يفي ُح الحُف

نَُّه س ف هٌ  هي ع ل یحهين  ي ن و ُرِبَّ ا أ دَّى ليل   و ت حیيیجي َ اني یة  و يُةؤ د يي ليل  ُحُصَل ا حذ ى ليلحح 
 ٍَ ُُو ُي: هن  ى ر ُسَل ارَّي ص لَّى ارَُّ ع ل یحهي  ليتحال  يهي بيُدوني ري ُ ٍ  م شح و ج اء  يفي ا حث 

اشيمي  ُييشي ب نیح  الح ة ه   1. و س لَّم  ع ني التَّحح
معنی دی تیزولو، مسلپ کولو  هژباړه: د حیواناتو تحریش چې پ

اود ښکار پسې لیږدول دی، که چېرې د تعلیم ورکړی شوي سپي 

او یا د  ده په څیر نورو حیواناتو  په یریعه رسه وي نو بیا مباح 

دی. او په حرمت د تحریش د حیواناتو په هکله په منځ د فقهاؤ 

کې کوم اختالف شتون نه لري تحریش په معنی د تیزولو او 

کولو په جنګ رسه د ځینو حیواناتو په ځینو نورو باندې  ثبام

دی؛ ځکه دا ناپوهي دی او المل د زیان او رضر کیږي په حیوان 

                                                           

 ، مکتبه شامله.۱۹۵، مخ ۱۰ا املوسومی الفقهیی، ټوک  1
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پوري او ډېر واري سبب د حیوان د هالکت ګرځي پرته د کوم 

رشمي موخې څخه، ځکه په اثر کې راغک دي: چې رسول الله 

جنګولو اویو تربله  صلی الله ملیه وسلم د څارویو او حیواناتو د

 تیزولو څخه نهي اومنع کړي. 

رېښتیا هم چي زمونږ پروردګار په خپلو بندګانو څومره زړسواند 

او مهربان دی چي دهغوی دګ ې او فایدې لپاره حې ګڼ شمېر 

انسان څو ګونه  څاروي چي په جوړښت، قوت او ضخامت کي تر

 وتابع ګرزو  دي، بچا مونږ و  ددې څاروی، زحات دي

دپیدایښت دموخو رسچپه له هغوی نه داسې کارونه اخلو چي 

بېځایه او بېګ ي شوق او هوس مړوي او نوره هېڅ   حوازي زمونږ

ګ ه نلري پدې رسبېره دڅارویو دا ډول منفي کارونه دهغوی لپاره 

 . پرهارونه او ستوماين پېښوي  ډار، ځورونه، خوږ،

دین دهغو تفریحاي  نیداهم باید له یاده ونه باسو چي داسالم مب

لوبونه مخنیوی نکوي کومي چاي انسااين جسام تاه ګ اه رساوي 

اودايس څه پکي نه وي چي له دیني مقرراتاو رسه ټکار وي، لکاه 

بااې حچاااحي، دنارېنااه وو او مېرمنااو حوځاااحي ګااډون، بااې موجبااه 

دڅارویو ځورول او حوله بل رسه جنګول، بلکه مسلامنان حاې کولاو 
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راوړلو تاه ورباو ، لکاه دالمباو وهلاو زده  هتاو د مهارتونو پکي الس

کړه، دآساونو ځغلاول او یاا دآساونو دساورلۍ مساابقې لکاه نېازې 

نښي وېشتل مخکي په غشاو او اوس پاه موډرناو وسالو او  وهل، د

همدا راز نوري لويب چي دانسان روغتیا اوجسم ته ګ اه رساوي او 

حاا  ېلکه منډي وهل او ورز رشمي مقرراتو په چوکاټ کي وي،  د

 . ناااااااااااااااااوري لاااااااااااااااااويب مترحناااااااااااااااااي

داچي مونږ څاروي او یا مرغان حوله بال رسه جنګاوو آیاا دادخپال 

تش شوق دپوره کولو لپاره دهغو بې موجباه ازارول ناه دیی ماونږ 

و  دا له یاده اېستک چي له مونږ څخه به ددې څاروحو په هکله 

 دقچامت په ورځ پوښتنه کېږيی

 و حکم:لدد حیواناتو په جنګولو د رشط کېښو 

بحااث د څااارویو اوحیواناااتو د جنګولااو حکاام هغااه  پااورتنیدا    

صورت وه چې په هغه کې کوم رشط نه وي اېښودل شوی اما کله 

چې د حیواناتو په جنګولو کې رشط او مال کیښاودل ې ناو لاه 

 پورته ګناه رسه بیا قامر هم پکې راغی نو قامر څه شی دیی
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پریکړه او اتفااق وې پاه  ېقامر: هغه معامله ده چې په هغې ک

رشط لګولو د هغې په  ګ لو یا په بایللو رسه چاې دا ګ اه او تااوان 

 په نوم یادیږي. (َمیْرِس )م او نا معلوم وي بیا دا د قامر یې مبه

قرآن کریم کې قامر حرام او د شیطان ممل بلل شوی: الله  

َاح لينَّ ا اپاک فرمایي:  ا الَّذيين  آم ُن ُ ُم وح  )ن  أ ية ه  ُُ و ا  نص اُ  و ا  زح یحسي ُُ و الحم  مح
َن   ليُح َُه ل ع لَُّكمح تُةفح ت نيُ  ٌْ م ينح ع م لي الشَّیحط اني   اجح ژباړه: ای  1.ريجح

د فال، دا څلور )چه رشاب او قامر او بتان او غيش مؤمنانو  یقینا 

پلیت دي د شیطان د کړنو څخه دي نو له دې څخه  (واړه ټول

 ئ لپاره د دې چې نجات ومومئ.تاځان وس

کومه لوبه کې چې رشط لګول شوی وي او وړل او بایلل پکې 

 وي هغه د قامر په حکم کې دي په دې هکله اثر دی:

« َُّ ًيين  م ة ة ثة ن ا ر َّاُد بحُن جن يیٍح  ق ةال  : ر أ يحةُت ابحةن  سي : حدَّ ثة ن ا و ثيیٌع ن ق ال  ح دَّ
م  الحعي  َح ةةاٍن ية ة ةةاُن ن دي یةةع ل ةى رييلحم  : ن  رييلحم  ةةال   َ زي ن  ة  َح جلح ة ُُون  ابي ةةام   َ ُهةمح ية تة  ُحب ةةد و   ابلحمي

ُي  ة ُُوا ,   فينَّ الحَيم ار  ميةن  الحم یحسي َ امي ژباړه: مصنف ابن أيب شیبه په  2.«ُ  تُة

خپل سند رسه د وکیع او هغه د حامد بن نجیح څخه روایت کوي 

                                                           

  آیت. ۹۰د املائدې سورت،  - 1

بچاِن ِبالجوزِ مصنف ابن أيب شیبی، باب  -2  .۲۶۶۹۴، د حدیث شمیره: ِ  لِعِب الصِّ
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اخارت پاه ورځ  د  چې هغه ویک: ابن سیرین مي لیدلی وه چاې د

کورونو تر څنګ په ماشومانو چې په غوزانو یا چهاارمغزو یاې قاامر 

کولو تیریدلو، نو ورته ویاي ویال: آی هلکاانو  قاامر مکاوئ؛ ځکاه 

 چې قامر جواری دی.    

َُةَُل: لينَّةُه »:دارنګه بل اثر دی ةار  و ية  ُ ُه الحَيم  ة ةان  ي كح ع ةن ط ةاُووسن ق ةال  ث 
ُي ح َّتَّ  زي و الحكيع ا ي مين  الحم یحسي جلح َح ی اني ابي  .1« ل عيبي الص ي ةح

خه رانقل دی چې هغه به قامر بد ژباړه: د طاووس رحمه الله څ

لو او ویل به یې: هر هغه څیز چې په قامر کې داخل وي هغه  ګ

د میرس په حکم کې داخل دی تر دې چې د ماشومان په غوازنو 

ې کوي هغه هم قامر یا بویا چهارمغزو او ګ کیو د ګ لو او بیللو ل

 جواری دی.

 په حیواناتو رحم کول د ګناهونو د بښني المل دی:

د اسالمي رشیعت له مخې په حیواناتو او مرغانو بلکې  لومړی   

په ټول مخلوق خواخوږی، زړسواند  او رحم کول مطلوب امر دی 

او داچي اسالم مونږ دڅاروحو، مرغانو او دزمکي په مخ دټولو 

                                                           

بچاِن ِبالجوزِ بی، باب ا  مصنف ابن أيب شی 1  .۲۶۶۹۳، د حدیث شمیره: ِ  لِعِب الصِّ
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او روح لرونکچو په هکله دترحم او خواخوږي لورته  وچخوځېدونک

 ورغواړي د بیلکې په توګه په دې حدیثو کې:

 

 

م  »ة ۱ : ق ال  ر ُسَُل للاي ص لَّى ارَُّ ع ل یحهي و س لَّم : " م نح ر حي ع نح أ  ي أُم ام ة ن ق ال 
َيی ام ةي  م  الح َح ٍَر ر ري ُه للاُ ية  ُف  1.«و ل َح ذ بيیح ة  ُعصح

ژباړه: له أبوأمامه ريض الله تعالی منه څخه روایت دی چي 

سوی او ه رسول الله صلی الله ملچه وسلم وفرماحل: څوک چي زړ 

خواخوږي وکړي که د چناوڼي مرغۍ په حاللولو کي هم وي 

 الله تعالی به دقچامت په ورځ ورباندي رحم وکړي.

 
ُيو بحةني الحع ة»ة  ۲ ة ُ ع ل یحةهي و س ةلَّم  أ نَّةُه اع نح ع  حدي ارَّي بحةني ع مح صي ع ةنح النَّة ي ي ص ةلَّى ارَّ

ُ ل ُكةةةةةةمح  ُح ارَّ ُُوا ية لحفيةةةةةة َا و اريحفيةةةةةة ُةةةةةة ُحر  َا تُة ُةةةةةة نحةةةةةةرب ي ارحر  َ  ع ل ةةةةةةى الحمي ُهةةةةةة  2.«ق ةةةةةةال  و 

ژباړه: مبدالله بن ممرو بن العاص ريض اللاه تعاالی مانهام څخاه 

                                                           

ْوِجردي الخراساين، أبو . شعب اإلميان ا   1 حمد بن الحس  بن مک بن موىس الُخرْسَ

، باب فی رحم الصغیر و تاوقیر الکبیار، رقام الحادیث: ها(458بار البچهقي )املتوىف :

۱۰۵۵۹. 

 .۶۵۴۱: ا مسند االمام أحمد، د حدیث شمیره 2
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یال: رحام امروایت دی چي رسول الله صالی اللاه ملیاه وسالم وفر 

تر څاو اللاه ئ ترڅو په تاسو باندې رحم وکړل ې بښنه کوئ وکړ

 . تعااااااااااالی تاسااااااااااو تااااااااااه بښاااااااااانه وکااااااااااړي

ةةُدو   »ـ  ۳ ةةمي الصَّةةادي   الحم صح عحةةُت أ اب  الحَ اسي ُ ي ُ ة  ق ةةال   ُ يةحةة صةةلى للا )ع ةةنح أ ِبي ُه
َُةةةةةَُل:   علیةةةةةه وسةةةةةلم ُ ةي ية  ةةةةة ُجح ةةةةةذيهي احلح ب  ه  َُ الَُّرح ةةةةةةُ »ص ةةةةةاحي ةةةةةز  ةةةةةنح  ُ  تُةنةح َّ مي لي

َيى ٍ  له ابوهریره ريض الله تعالی منه څخه روایت دی چي اباو 1.«ش ة

قاسم  له هغه رښتوين تصدی  شوي  صاحب د دغې کوټې یعناې 

رسول اللاه صالی اللاه ملیاه وسالم څخاه ماي اوریاد  دی چاې 

وي دهغه پاه زړه کاي  (بد مرغه)بدبخته فرمایک: هغه څوک چي 

 ترحم او زړسوی نه وي.
عن شداد بن أوس قال اثنتان حفظتهما عن رسَل للا صلى للا » ة ۴

َا  علیه وسلم قال لن للا ثتب اإلحسان على ثل شيء  فذا قتلتم  أحسن
ًر ذبیحته ُته  ل َا الذبح ولیحد أحدثم شف  2.«الَتلة ولذا ذحبتم  أحسن

ژباړه: شداد بن اوس ريض الله تعالی منه رواحت کوي چي دوه 

هغه  الله صلی الله ملچه وسلم څخه یاد کړي لو شیان مي له رس

                                                           

 .۴۹۴۴ا سنن أبی داود، باب الرحمی، د حدیث شمیره:  1

، د حادیث باب ا.مر بإحسان الا بح والقتال وتحدحاد الشافروصحیح االمام مسلم،  - 2

 . ۱۹۵۵شمیره: 
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داچي ویي فرماحل: الله تعالی په هرڅه باندي احسان کول الزم 

نو په ښه توګه حې ئ ګرځو  دي نو که تاسو وژل یا حاللول کو

ترڅو خپل څاروی د حاللې په ئ او تاسو خپلو چاړه تېروئ کو

 وخت ژر مسرتیح کړئ.

رضورته په کور کې ساتل  سپی هغه حیوان دی چې دهغه بال

هم ناروا دی او د هغه شتون په کور کې سبب د منع د رحمت 

مالئکو ګرځي،  خو بیا هم هغه ته د اوبو په ورکولو یو انسان  

 ور ته کېږي پدې هکله روایت دی:  مغفور ګرځي او بښنه

ُ ة  » ة ۵ ُ يةح ن ا ر ُجلٌ أ نَّ ر ُسَل  للاي  ق ال  بة   -ر ي للا عنه  -ع نح أ  ي ُه ي  یةح َي حشي
 ُِ َ  بيك لحٍب ية لحه  ُ ج    فيذ ا ُه ا ُثَّ خ  ه  نةح ُي   مي ُ ا   ش  ت دَّ ع ل یحهي الحع ط ُش  ة نة ز ل  بيقةح   اشح
ريحُل الَّذيي بة ل غ   ي  ا مي َ ال  ل َ دح بة ل غ  ه ذ  ُ ى مين  الحع ط شي )الحُعط اشي   ة  َي حُثُل الريةَّ

ُ ا ُ     م أل   ) ة نة ز ل  بيقةح َ ى الحك لحب    ش ك  ُه بيفيیهي ُثَّ ر قيي    س    م أل    ُخفَُّه ُثَّ أ محس ك 
ُ ا ق ال  يفي ُثل ي ث  يٍد  اشيمي أ جح َا ن  ر ُسَل  للاي و لينَّ ل ن ا يفي الح ة ه  ُ  ل ُه ق اُل للُا ل ُه  ة ل ف 

 ٌُ  1.«ر طح  ٍة أ جح
کوي چي رسول الله  ژباړه: ابوهریره ريض الله تعالی منه رواحت

صلی الله ملیه وسلم ویي فرمایل: حو سړی په الره روان وو، تنده 

                                                           

 .۶۰۰۹، ۲۳۶۳، د حدیث شمیره: اُب فَْضِل َسْقِي الاَْمثِ با صحیح البخاري،  1
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ورباندېزیاته شوه، حوڅاه ته ورکوز شو، اوبه حې وڅښلې او بېرته 

راووت، ګوري چي حوه سپی ژبه را اېستک او له ډېري تندي ملده 

خاوره څ ي، دې سړي له ځان رسه ووحل چي داسپی به هم ځام 

تږی وي بېرته هامغه څاه ته ورکوز شو، خپله موزه حې له په شان 

اوبو ډکه کړه او په خوله کي حې ونېوله ترڅو له څاه راوخوت هغه 

سپی حې اوبه کړ، بچا حې پدې کارالله تعالی د دې ممل په کړنه 

 اجر ورکړه او ټول ګناهونه یې وروبښل.

لله جل د سپي په څیر څاروي ته د اوبو ورکولو رسه یو انسان ا

جالله بښنه کوي نو دارنګه  نورو حیواناتو او څارویو ته پاملرنه، د 

ګرمۍ او یخنۍ موسم کې هغو ته مناسب ځای برابرول، د وسه او 

طاقت څخه پورته کار نه کول، د هغو د توان نه زیات بار پرې نه 

وړل، د هغو د خوراک او څښاک ته پاملرنه او  په ژوند هغه په اور 

و د هغو شاؤ څخه منابر او چوکۍ نه جوړول او هغه نه داغل ا

حیوان چې د سوارۍ لپاره نه وي پیدا شوی لکه غوا او غویا په 

هغه سواري نه کول او هغو ته رضر او زیان نه رسول او د رشمي 

هدف څخه پرته د هغو نه حاللول او نه ضایع کول د اجر سبب 

 ګرځي.
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 ار برابرول دي:حیواناتو تېری او ظلم جهنم ته لیپه 

په دې هکله ډېر حدیث شتون لري چې د حیواناتو زورونه او 

تکلیفونه م اب او جهنم ته انسان نږدي کوي څرنګه چې پدې 

 روایات شتون لري: هکله ډېر

 
ُ أ ٌة النَّار  يفي  ع ن»ة ۱ ُهم ا ع ني النَّ ي ي  ق ال  د خ ل تي امح ي  للُا ع نةح ُ  ر  ي ابحني ُعم 

ٍَُّة ر   ا و مل ح ت د عحه ا َت حُثُل مينح خ ش اشي )ُخش اشي هي ه  ا  ة ل مح ُتطحعيمح ه  ش اشي  -ب ط تةح خي
 1.«ا ح رح ي 

ژباړه:  ابن ممر ريض الله تعالی منهام له نبي صلی الله ملیه 

وسلم څخه روایت کوي چې فرمایک: یوه مېرمن پدې وجه دوزخ 

پخپله خواړه ته داخل شوه چي خپله پشو حې تړ  وه نه خو حې 

ورکول اونه حې دیته پرېښودله چي د ځمکي په مخ ځانته خواړه 

 .ومومي

                                                           

 .۳۳۱۸ا صحیح البخاري، د حدیث شمیره:  1
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ٌ: »ة  ۲ َيی ام ةي ق ال  ُحس نیح م  الح َح م نح م ريَّل  بيذيي الُ وري ن ُثَّ مل ح ية ُتبح م ريَّل  ارَُّ بيهي ية 
 1.«م نح م ريَّل  بيذيي ُرورٍ 

ل: حوڅاوک چاي د ژباړه: رسول الله صلی الله ملیه وسالم  وفرمایا

کوم ژوندی ساه لرونکی غوږ، پوزه یاکوم بل اندام ورغاوی کاړي او 

بچا تر مرت وړاندي الله تعالی ته توبه ونه بايس الله تعالی باه حاې 

  دقچامت په ورځ دهامغه څاروي غوندي اندامونه ورغوی کړي.

خه په اسالمي رشیعت کې منع را غاک د حیواناتو نښه ګرځولو څ

 لکه په دې حدیث رشیف کې: 

ُ أ ى »ة  ۳ ٍْ ع ل ى احلح ك مي بحني أ يَ     ة  ع نح هيش امي بحني ز يحٍد ق ال  د خ لحُت م ع  أ ن 
ٌْ هن  ى النَّ ي   أ نح ُتصحرب    َ ال  أ ن  ُحُمَهن  ا  ة  َا د ج اج ة  ية  ی اان  ن ص ُ   رييلحم اان  أ وح  يتةح

اشيمُ  ژباړه: هشام بن زید وایي زه او انس حکم بن ایوب ته  2.«الح ة ه 

ورغلو ویي لیدو چې هلکانو او یا ځوانانو یوه چرګه نښه کړیوه 

چې ویشتک نو انس ريض الله تعالی هغوی ته وویل: نبي صلی 

الله ملیه وسلم د دینه منع کړي چې  ژوندي بهائم  او حیوانات 

                                                           

 .۵۹۵۶ا مسند االمام أحمد، د حدیث شمیره:  1

، د حادیث شامیره: اُب َما حُْارَُه ِمَن الُْمثْلَِی َوالَْمْصابُورَِو َوالُْمَجثََّمایِ با صحیح البخاري،  2

 .۱۹۵۶، او صحیح االمام مسلم، باب نهي من صرب البهائم، د حدیث شمیره: ۵۵۱۳
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ړی ې او په ویشتلو او یا په بله یریعه مړه ترهغو بند او حصارک

 کړی ې.دارنګه بل روایت دی:

مبد الله بن جعفر قال مر رسول الله صا الله ملچه و  من»ا  ۴

سلم ما أناس وهم حرمون كبشا بالنبل فاره یلك وقال ال متثلوا 

 1«.بالبهائم
مبد الله بن جعفر ريض الله تعالی منهام فرماحي: چي ژباړه: 

ول الله صلی الله ملچه وسلم په یوه ډله کسانو تېرېدو وحې رس

لېدل چي هغوی دحوه ژوندي مږ ځېني اندامونه په نښه کړي او 

په غشو حې ویشتل، ډېره کرکه حې وکړه او وحې فرماحل: دژندیو 

 .ئڅاروحو اندامونه مه غوڅو

اسالم دڅارویو او مرغانو باې ځایاه زورول حارام ګرځاو  دی، 

ږه اوتناده کاي سااتل،  او دهغولاه  شااؤ څخاه چاوکۍ لکه پاه لاو

جوړول یعنې ډېر وخات د هغاه پاه شاا ساپور پاتاه کېادل، دهغاه 

ستومانه کول او ستونزمن کار ورڅخاه اخېساتل او دهغاه تار وس 

ورباندي اېښودل، حوازې دخوند اخېستلو او شاوق  بار زحات دروند

ه ښاکار پوره کولو په خاطر دهغوی وژل او ښاکارول چاي ناوره ګ ا

                                                           

 . ۴۴۴۰حدیث شمیره: ا سنن النسايئ، باب النهي من املجثمی، د 1
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کوونکی نه ورڅخه آخک، او دهغه په نښه ګرځول که په ډبرو وي، 

یاپه غشو او حا پاه کارتوساانو او کاه دمثاال پاه ډول بزکيشا او حاا 

 .ګوساااله کيشاا وي چااي ژوناادي څاااروي پکااي کااارول کېااږي

د اسالم مقدس دین مونږ پاه ټېنګاه پادې مکلاف ګرځاوي  دارنګه

حرشاتوله سوځولو څخه ډډه  چي په اور باندي دڅارویو، مرغانو او

وکړو او دجسم ځیني برخي حې په اور ونه داغوه کار؛ ځکاه پاه اور 

ما اب ورکاول د اللااه پااک کاار دی نااه د انساان، حیواناات او یااا 

مرغان دلوبو لپاره حوله بل رسه په جنګ اخته نکړو، دمرغاانو هغاه 

ځا  وراين نکړو او بېځایه حې نکاړو چېرتاه چاي هغاوی اويس او 

 . اباي زېږوي او دمېږیانو ځایونه له سوځولو څخه ځانونه وسااتوی

 د سپیانو د ساتلو حکم:

ملامث د الندنیو احادیثو په رڼاکي لیکي چي که حو څوک سپی 

حا کرونده   په کور کي ددې لپاره چي ښکار ورباندي وکړي،

ورباندي سايت، حا خپل څاروي ورباندي پیاحي، حا خپل کور له 

څخه ورباندي سايت حا حې دولتي ادارې ددې لپاره  غلو او دښمن

سايت چي نشه حي توکي ورباندي معلوم کړي او حا غله ورباندي 

وپېژين بیا حې ساتل جواز لري او که دا یادي شوي اړتچاوي نه 
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وي بچا حې ساتل مکروه او د اسالم له نظره کرکجن ممل دی او دا 

ک چي سپی دساتونکي په نچت پوري اړه لري خو هغه څو 

جنګوي له ممل نه حې نیت جوته ده اودسپیو ساتل ورته جواز 

نلري ځکه چي دحیواناتو او مرغانوجنګول ناروا ممل دی او که 

پدې جنګولو باندي ګ ه الس ته راوړي او مرشوط جنګول وي نو 

بېشکه چي په قامر کي داخل دی او ګ ه ورنه اخېستل حرام 

 . کاردی

 :روایات ونداړ  په ساتلو نه د سپي د

ُ ة  » ُ يةح لح  ا  -ر ي للا عنه  -ع نح أ  ي ُه ق ال  ق ال  ر ُسَُل للاي م نح أ محس ك  ث 
ی ٍة ق ال  ابحُن  ُحٍث أ وح م اشي ً اٌ  ليَُّ ث لحب  ح  ٍم مينح ع م ليهي قي َح َُُي ُثلَّ ية    فينَُّه ية نةح

ُ ة  ع ني ا ُ يةح ًيين  و أ بَُ ص اليٍح ع نح أ  ي ُه ُحٍث أ وح سي لنَّ ي ي  ليَُّ ث لحب  ري ن ٍم أ وح ح 
ی ةٍ  ُ ة  ع ني النَّ ي ي  ث لحب  ص یحٍد أ وح م اشي ُ يةح  1.«ص یحٍد و ق ال  أ بَُ ح ازيٍم ع نح أ  ي ُه

ژباړه: له ابوهریره ريض اللاه تعاالی مناه څخاه روایات دی چاې 

رسول الله صلی الله ملیاه وسالم وفرمایال: څاوک چاي حاو ساپی 

 (درجاه)قېاراط  ايت دده دنېکو مملو له ثواب څخه هاره ورځ یاوس

کمېږي مګر که دکرهني او یا د  څارویو د سااتني لپااره وي، ابان 

                                                           

 .۲۳۲۲، د حدیث شمیره: بَاُب اقِْتنَاِث الَْالِْب لِلَْحرِْث ا صحیح البخاري،  1
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سیرین او ابو صالح رحمهام الله د أيب هریره ريض اللاه او هغاه د 

نبي صلی الله ملیه وسلم څخه روایت کړی: مګر هغه ساپی چاې 

ه  وي او ابو حاازم د أيب هریاره او د رمې، کرهني او یا د ښکار لپار 

هغه د نبي صلی الله ملیه وسلم څخه روایت کاوي: مکاړ ساپی د 

 ښکار او یا که د څارویو لپاره وي. 

 دارنګه بل روایت دی:

ُة عةن رسةَل للا صةلى للا علیةه وسةلم قةال مةن اقتةن ثل ةا » ُي عن أ  ه
 ً ُه ق اطةةان ثةةل لةةیْ بكلةةب صةةید ُو ماشةةیة ُو أر   فنةةه يةةنَي مةةن أجةة

َم ژباړه: له ابوهریره ريض الله تعالی منه څخه روایت دی چي 1.«ية

رسول الله صلی الله ملیاه وسالم وفرمایال: څاوک چاي حاو ساپی 

سايت چې نه دښکار کولو وي، نه دڅاروحو  او نه د کښت د سااتلو 

ثواب څخه هره ورځ  لپاره وي الله تعالی به حې دده دنېکو مملو له

 . کموي (جېدر )دوه قېراطونه 

غواړم چې د دې بحث په اخر کې د قرآن کریم د آیتونو په رڼا 

 کې د حیواناتو ځیني ګ و یادونه وکړم: الله تعالی فرماحي:

                                                           

ب ا.مر بقتل الاالب وبچان نسخی وبچان تحارحم اقتنائهاا إال صحیح االمام مسلم، با - 1

 .۱۵۷۵، د حدیث شمیره: لصچد أو زرع أو ماشچی ونحو یلك
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ةةةا  َن ن و ل ُكةةةمح  يیه  ةةةا َت حُثلُةةة ه  نةح ٌء و م ن ةةةا يُع و مي ةةةا ديفح ةةةا ل ُكةةةمح  يیه  )و ا ح نةحع ةةةام  خ ل َ ه 
نی  ت سح  َن  و حي ُُ ُي نی  ُت ليليیةهي مج  اٌل حي َا اب  َنُة َ ال ُكمح ليل  بة ل ٍد مل ح ت ُك َن  ن و َت حميُل أ ثةح ُ ُح

ةا  ً  ليرت حث ُ َه  ة ةیٌم ن و اوح یحةل  و الح يل ةال  و احلح مي ْي لينَّ ر بَُّكمح ل ُ ُءوٌف ر حي ق ي ا ح نةحُف ليَُّ بيشي
َن   حُلُق م ا ُ  تة عحل ُم ا كاړل چاې پاه ژباړه: او څااروي حاې پچاد1.و زيين ة  و خي 

ه هغو كې ستاسو دپاره ګرم پوښااك او ناورې ګ اې هام شاته او لا

تاسو ته حو ډول ښاال ده پااې  (دا هم)هغو نه خوراك هم كوئ او 

چې سهار حې وباسئ او ماښاام حاې بېرتاه راولائ او ستاساو دراناه 

پچ ي تر هغې سچمې وړي چې تاسو حې له ډېر كړاو ګاللو پرته ناه 

ستاسو رب خامخا ډېر مهربان خواخاوږ   شئ رسو ، رښتچا چې

د , اسونه، كار او خره حې هام ددې دپااره پچادا كاړل چاې هام 

پرې سپاره شئ او هم ښاالوي او نور داسې شچان هم پچادا كاوي 

 چې تاسو ورباندې نه پوهېږئ.

 دارنګه الله تعالی فرمایي:

                                                           

 نه.آیتو  ۸اا  ۵د النحل سورت،  - 1
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ُمح  يَّا ع ميل تح أ   ن ا    َح ل  ا أ انَّ خ  ُ وح ن و ذ لَّلحن اه ا )أ و مل ح ية  َنَ  يحديين ا أ نةحع ام ا  ة ُهمح    ا م اليُك
ُمح  يیه ا م ن ا يُع و م ش اريُ  أ   ال   َن ن و    ه ا َي حُثُل نةح ه ا ر ُثَُِبُمح و مي نةح ُمح   مي   

ُُون  . ُك  1ي شح
ژباړه: ایا دوی نه ویني چې موږ پخپلو السونو د جوړو شویو شیانو 

ي پیدا کړل او اوس حې دوی خاوندان دي څخه د دوی لپاره څارو 

، موږ هغه پداسې شان دوی ته تابع کړیدي چې پر ځچنو باندی 

دوی سپریږي، د ځینو غوښه خوري او په هغو کې د دوی لپاره 

 راز راز ګ ې او څښاکونه شته نو ایا دوی شکر نه بايسی

په داسې نورو ډېرو آیاتونو کې د حیواناتو او څارویو ګ ې یکر 

ی دي، چې ځنیي د هغو ګ وڅخه په الندې کرښو کې یکر شو 

 کېږي:

ا د هغوی د څرمنو او پوسکو څخه د ژمې ګرم ډول ډول  ۱

پوښاک السته راوړی ې او دارنګه د هغو څخه نور د ژوند زینت 

 یعنې لباس جوړولی ې.

ا د ځینو غوښې خوړی ې او د انسان خوراکي اړتیاوې پوره  ۲

 کوي ې.

                                                           

 آیتونه. ۷۳اا  ۷۱ا د یس سورت،  1
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څخه یې استفاده کېږي او نور ډول ډول خوراکي ا د شیدو  ۳

توکي تری السته راځي او انسان د دې لیارې څخه ډول ډول 

 صحي وی امینونه پوره کوي.

 ا  د ځینو په واسطه ښکار کولی ې لکه سپی. ۴

 ا د ځینو په یریعه د کښت، څارویو او ځانونو ساتل کولی ې. ۵

نور مالونه د مقصد ا د ځینو په یریعه سوداګري توکي او  ۶

 ځایونو ته رسوو.

 ا ځیني د سپرلی او انتقال وسیله دي. ۷

ا د حیواناتو د پوستکو څخه د هستوګن ځایونه جوړیږي لکه  ۸

 کیږدۍ او داسې نور.

ا څارویو او مرغانو کې الله پاک لوی ښایښت اچولی لکه آس،  ۹

 طاووس او داسې نور.

ې د خرب او کشف ورکول د انسان لپاره په ځینو حاالتو ک – ۱۰

المل ګرځي لکه د سپي په یریعه نشه یي توکي او داسې څیزونه 

 کشفول.

ا په ځینو حاالتو کې د انسان د پوهي او تعلیم یریعه ګرځي  ۱۱

 لکه چې کارغه څخه انسان د دفن طریقه یاده کړه.
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ا ځیني حیوانات د انسان د اور د سوزولو توکي برابروي او د  ۱۲

 صالتود پیاوړتیا لپاره پارو او رسه السته تری راځي.ځمکې د  حا

برخه حیوانات او  ا  د موږ د افغاين ټولنې اقتصادي لویه۱۳

 څاروي تشکیلوي.

په څارویو کې داسې نورې ډېرې ګ ې دي، نو راځئ چې دغه 

څاروحو او حیواناتو څخه دا جایزې ګ ې واخلو تر څو د الله پاک 

شو او د دوی په هکله ناوړه اوناروا   له لوري د اجراو ثواب مستح 

دودونو لکه په جنګ اچول یې او یا پری قامر کولو څخه ځانونه 

وژغورو تر څو د الله پاک د م اب څخه په نجات او خوندي پايت 

 شو. 
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زرو  ود رس  وريل ځوانان لهنارینه د ځینو 

 استعامل

ځیني ځوانان زمونږ د ټولنې یو بل ناوړه دود دا دی چې     

او یا واده کوي د رسه زرو  خصوصا هغه ځوانان چې نوی کوژده

استعاملوي او یا خو خپله ځوانان یې  (د واده د نښې ګوته)چیله 

اخلې او یا یې د خرسخیلو لطرفه ورته د ډالۍ په ټوګه ورکول 

 (طال)دا مسلامنان ځوانان هغه رسه زر  کیږی نو بیایي

کوي او یا نری رسو زرو زنځیر ځیني استعاملوي او په ګوته یې 

ځوانان په غاړه او یا په الس کې اچوي، نو راځئ چې دا دود د 

 اسالمي رشیعت په رڼا کې وڅیړو:

د رسه زره استعامل که هغه د ګوتې او یا د زنځیر او یا داسې د 

نورو څیزونو په شکل وي، د موږ د اسالمي امت په نارینه ؤ د خوږ 

 وسلم  په ژبه حرام شوی.  نبي صلی الله ملیه

غريب پوهانو د ملمي تجربو او څیړنو په نتیجو کې دیته رسید  چې د 

رسه زرو د استعامل د نارینه ؤ په جنس کې د وینو په رسو کریاتو  او 

 دارنګه په حافطې قوې چې په یهبي حجره باندې یادیږي منفي تأثیر
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في اثرات شتون نه لري؛ یعنې بده اغیز لري او د ښځینه ؤ په باب دغه من

ځکه چې د هغوی د پوسکي الندې شحمي مواد شتون لري چئ هغه د 

 رسه زرو اشاماتو او منفي تأثیراتو مخنیوی کوي.          

 :په نارینه ؤ د رسو زرو د استعامل د حرمت دالیل

عح »: پاادې هکلااه روایاات دی - ۱ ُ ي ن  َيي ي ٍُ الحل ةةا ي تُةةُه ع ةةنح ع  حةةدي للاي بحةةني ُزر يحةة
ةةذ  ر ُسةةَُل للاي ص ةةلَّى للا ع لیحةةهي  َُةةَُل : أ خ  عحةةُت ع ليةةيَّ بحةةن  أ  ي ط اليةةٍب ية  ُ ي َُةةَُل:  ية 
يحني  ةةةذ  : لينَّ ه  ةةةال   َ يحةةةهين  ة  ةةةا ي د  اليهين و ذ ه   ةةةا بيی ميینيةةةهين ُثَّ ر   ةةةع  ِبييم  ةةةم  ُ ا بيشي ُييةةة ةةةلَّم  ح  وس 

ثي  لٌّ إليان  ن حي َري أُمَّيتي ُ اٌم ع ل ى ذُُث  1.«هيمح ح 

ژباړه: مبد الله بن زریر غافقي څخه روایت دی چې وایې ما د 

مک بن أيب طالب ريض الله تعالی منه څخه اورید  دي چې 

ویک: رسول الله صلی الله ملیه وسلم په چپ الس کې وریښم او 

او ویې  په ښي الس کې طال نیو  وه او دواړه یې پورته کړه

جنسونه د ما د امت  (زر او ورحښم رسه)فرمایل:  دغه دوه شیانو 

 په نارینه ؤ حرام دي او د دوی د ښځینه ؤ لپاره حالل دي.       

رسول الله صلی الله ملیه وسلم د دغه دوه شیانو جنس یعنې  

هر څه چې د هغو څخه جوړیږي د اسالمي امت په نارینه ؤ حرام 

                                                           

َهِب لِلنَِّساثِ سنن أيب داود، کتاب اللباس،  - 1 ، د حدیث شامیره: بَاُب لُبِْس الَْحِرحِر َوال َّ

۳۵۹۵. 
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ګرځو ؛ ځکه الله پاک په جنت کې د هغو موض ورکوي، اما 

ښځینه طائفه لپاره حالل دي دا ځکه چې هغوی به خپل 

 خاوندانو ته د هغو په یریعه ځانونه ښایښته کړي.

عةن ابةن ع ةاس ر ةي للا عنهمةا: أن ر ُسةَل للا »: ا  دارنګه روایت دی ۲
ُحةهن  -صلى للا علیه وسلم  - ا  ميةنح ذهةٍب يف يةدي رجةٍل  ن زعةه  ط رأى خاَت 

: ية عحمُد أح دُُثمح  ع ُله ا يف ي ديهي!  و قال  ٍر  ة ی جح ُ ٍة مينح ان  َُُّجةلي بة عحةد م ا  ليل  مج ح َيیةل  ليل  
: ُخةذح خ اَت  ةك  انةحت فيةعح بيةهي. ق ةال  :  -صلى للا علیه وسةلم  -ذهب ر ُسَل للاي 

ةةةةةُه رسةةةةةَُل للا  صةةةةةلى للا علیةةةةةه وسةةةةةلم  -ُ وللا ُ آُخةةةةةُذُه أب ةةةةةدا  و ق ةةةةةدح ط ُ ح 
ه مباد اللاه بان مبااس ريض اللاه تعاالی مانهام څخاه ژباړه: ل1.«ةة

راویت دی هغه وایي رسول الله صالی اللاه ملیاه وسالم د رسوزرو 

)طالؤ( یوه ګوته د یاو ساړي د الس پاه ګوتاه کاې ولیدلاه او هغاه 

ګوتااه یااي د هغااه د الس څخااه راوویسااتله او وغورزولااه او ویااې 

پاه الس کاې  وفرمایل: آیا یو د ستاسو په قصد رسه د اور ساکروټه

اخک، کله چې رسول الله صلی الله ملیه وسلم څخه د هغه ځای 

څخه الړو نو هغه سړی ته وویل شول: ګوته دې واخله   کوماه بلاه 

                                                           

تحارحم خااتم الا هب ماا الرجاال ونساخ ماا كاان مان  بابصحیح االمام مسلم،  - 1

 .۲۰۹۰، د حدیث شمیره: إباحته   أول اإلسالم
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ګ ه به ترینه واخلئ، هغه ویل: پاه اللاه ماې قسام دی چاې هایڅ 

ه صالی کله به یې هم را وانخلم په داسې حال کې چې رسول اللا

 .  (نو زه به څنګه را واخلم)ه الله ملیه وسلم وغورځول

حرمت په ډېرو نورو روایتونو کې هم راغلی  (طالؤ)د رسو زرو )

 لکه دا روایت:

ُي  ر ةةي للا عنةةه  أنَّ رسةةَل للا  صةةلى للا وعةةن »ااا   ۳  ةةع  أ   مَسةةى ا شح
ةةةعلیةةةه وسةةةلم  ن و ُأحي َري أُمَّةةةيتي ُييةةةُ و الةةةذَّه بي ع ل ةةةى ذُُثةةة ُ يم  لي  ةةةاُس احل  : ُحةةة لَّ ق ةةةال 

ثيهيةمح  ژباړه: د أيب موسی اشعري ريض اللاه مناه څخاه روایات 1.«إلان 

دی چې رسول الله صلی الله ملیه وسلم فرمایک دي: چاې ځاام 

په امت د ساړو لپااره د وریښامو جاامې او رسه زر حارام ګرځاو  

 شوي دي او د ښځو لپاره حالل کړی شوی دي.

ُ ع ل یحةةهي ع ةنح أ  ي أُم ام ةة  أ نَّةة»: ا  باال روایاات دی ۴ ةع  ر ُسةةَل  ارَّي ص ةلَّى ارَّ ُ ي ُه 
ُ ا و ُ  ذ ه   ا ُيي ْح ح  ُي   ال  ية لح   خي مي ا ح َح رَّي و الحیة  ميُن ابي ََُُل م نح ث ان  يُةؤح  2.«و س لَّم  ية 

ژباره: د أيب أمامه ريض الله منه څخه روایت دی چې هغه د 

چې څوک پر الله  رسول الله صلی الله ملیه وسلم څخه اورید 

                                                           

 .۱۷۲۰، د حدیث شمیره: ما جاث   الحرحر وال هبالرتم ي، باب ا سنن  1

 .۲۲۲۴۸ا مسند االمام أحمد، د حدیث شمیره:  2
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تعالی او په ورځ د آخرت ایامن لري هغه د وریښمو جامې او رسه 

زر نه استعاملوي یعنې هغه لره نه ښایي چې د وریښم او رسه زر 

 استعامل کړی. 

عةنح ع  حةدي ارَّي بحةني »:روایت کوي امام أحمد رحمه الله په خپل مسند کې -۵
ٍُو ع نح النَّ ي ي ص ةلَّى ارَُّ  ُ ُ  ع مح ة َ  ي شح ُهة  ع ل یحةهي و س ةلَّم  ق ةال  م ةنح م ةات  ميةنح أُمَّةيتي و 

َ  ية ت ح لَّى الةذَّه ب   ُه ُحِب  ا يفي اجلح نَّةي و م نح م ات  مينح أُمَّيتي و  ُ ع ل یحهي ُش َُّم  ارَّ ُ  ح  اوح مح
ُ ع ل یحهي لي  اس ُه يفي اجلح نَّةي  َُّم  ارَّ رو ريض اللاه ژبااړه: مباد اللاه بان مما1.«ح 

ه وسالم څخاه روایات کاوي چاې یامنه د رسول الله صلی اللاه مل

فرمایک دي: څوک چې د ما د امت څخه په داسې حال کاې ماړ 

ې چې رشاب  څکي الله پاک به په جنات کاې د رشاب څښال 

پري حرام کړي او څوک چې د ماا د امات څخاه پاه داساې حاال 

پاه جنات کاې د کې مړ ې چې رسه زر استعاملوي الله پاک به 

رسو زرواستعامل پري حرام کړي. ځیني ځواناان چاې د رسو زرو 

ګوته او یا زنځیر په السونو او یا غاړو کې اچوي دوی پاه دې نااوړه 

دود رسه ښااځینه ؤ رسه تشاابیه کااوي؛ ځکااه د طااالؤ اسااتعامل او 

اچول په اسالمي رشیعت  کې پاه ښاځینه ؤ پاوري خااص دی ناو 

                                                           

 .۶۹۴۸ا مسند االمام أحمد، د حدیث شمیره:  1 
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ځوانان رسه زر په غاړه او السونو کې هرکله چې نارینه بالخصوص 

د زنځیر او ګوتې په شاکل اساتعامل کاړي  ناو د دوی تشابیه لاه 

باندې رسول هغوی رسه  راځي، او په ښځو رسه تشبیه کوونکو سړو 

 الله صلی الله ملیه وسلم لعنت ویلی څرنګه چې روایت دی:
ةةا ق ةةال  ل  »ـ  ۶  ُهم  ةةي  للاُ ع نةح ةةن  ع ةةني ابحةةني ع  َّةةاٍس ر  ي ةة  يهينی  مي ع ةةن  ر ُسةةَُل للاي الحُمت ش 

ةالي  ُ يج  ل لن يس اءي و الحُمت ش   يه اتي مين  الن يس اءي ابي ُ يج الي ابي ژباړه: د ابان مبااس 1.«ال

ريض الله منهام روایت دی چې رسول الله صلی الله ملیاه وسالم 

په هغو نارینه ؤ لعنت ویلی چې له ښځو رسه تشابیه کاوونکي وي 

ناو ه نارینه ؤ رسه تشبیه کوونکې وي.ه په هغو ښځو چې لاو دارنګ

راځئ چاې دې نااوړه دودو تاه د پاای ټکای کېاږدو پاه ځاای یاې 

اسالمي ښووين، روزين، ښو اخالقو او ادابو ته مخ کاړو او د خپال 

هیواد او د خلکو د خدمت  او سکالۍ ترقۍ په لاور قدموناه پورتاه 

څخاه خاالص کاړو او د کړو او د موږ خاوږ هیاواد لاه دې کړاووناو 

 .دارینو بریا، نجاح، فالح مو نصیب کړو

 

                                                           

، د حدیث شامیره: ٌب الُْمتََشبُِّهوَن ِبالنَِّساِث َوالُْمتََشبَِّهاُت ِبالرَِّجالِ ا صحیح البخاري، با 1

۵۸۸۵. 
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شه يي توکو روږدي په سګرټو، نسوارو اونورو ن

 کېدل

د موږ په ټولنه کې یو بل ناړوه دود چې ځیني وګړي په    

ځانګړی توګه ځوانه طبقه په سګرټو، نسوارو او مخدره توکو مادت 

دی چې زیان او دي چې دا ډېر زیان لرونکي مادت او دود 

نقصان یې یوازې اخته خلکو پوری ندی خاص بلکې په ټولو وګړو 

ته رسایت کوي، د سګرټو، نسوارو او نشه یې توکو زیانونه خورا 

زیات ځاين، روحي، ټولنیز، اقتصادي او دارنګه اخروي زیانونه 

لري چې ځیني یې مبارت دي له: غاښونه، ورۍ، ستونی، سږي 

ږي رسه یې نورو ته رضر رسیږي پدې کې خرابوي په بوی او لو

مال يب ځایه مرصف کیږي او اخته خلک ځانونه او نور په تدریج 

رسه د هالکت کندې ته سوق کوي همداسې  د زړه ټکان 

زیاتوي، د بدن دفامي سیستم کمزوری کوي، د مرکزي امصابو د 

سیستم فعالیتونه کمزوري کوي، د ستوين او سږو رسطان پیدا 

ینې فشار زیاتوي، د بایې، شامې او یایقې حسونه کوي، د و
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کمزوري کوي، د وینې کلسرتول زیاتوي، په معتاد رسي کې ل ي 

المل  (سکتې)ي دریدلو او کمزورتیا رامنځته کوي، د زړه د ناڅاپ

کیږي، په تنفيس سیستم کې ګډودي رامنځته کوي او روحي 

نونه لري.    ګډوډي ستړیا، پریشاين، ګوښه توب او داسې نور زیا

غواړم لومړی د مخدره توکو تعریف او بیا یې اسايس ډولونه بیان 

 کړم:

 :لغوي تعریف توکو همخدر د 

له کلمې څخه  (ِخْدر)توکي په لغت کې:  د مخدرکلمه د  مخدره

ۍ، سستۍ او اخیستل شوې ده، چې خدر د پ وا ، کمزور 

وخت  دا کلمه مرب په هغه (تخدرالعضو)تنبلۍ په معنی راځي. 

 کې استعاملوي چې یو اندام یي شل ې او حرکت ونيش کړای.

په بل مبارت رسه د ډار، وروسته پاتې کېدل،رسګرځیدنې او 

داسې نورې  معانې له ځانه رسه لري او دا په هغه چاکې ښه 

شتون پیدا کوي چې په مخدره موادو روږدی وي، که دا مخدره 

که تریاک او یا د توکي د مایعو لکه رشاب او یا د جامدو ل

 .لوګی لکه چرس په ډول استعامل ې دخانیاتو یعنې د
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 :   د مخدره توکو غوره مصطلح تعریف

ملاموو د مخدره توکو د اصطالح له پلوه ډېر تعریفوناه کړیادي    

عَةاقً تةؤثُ علةى ) چې د هغاو څخاه جاامع او ماانع تعریاف دادی:
ُثةةزي ابلتنشةةیج أو التري ةةیج أو تس  ا لَسةةة والتخةةیالتن  اجلهةةاز العصةة  امل

َد أو اإلدمةان وتضةُ ابإلنسةان صةحیا  واجتماعیةا ن  وتؤدي ِبَتضاها لل التعة
ُد وا تمةةةع ُار اقتصةةةادية واجتماعیةةةة للفةةة یعناااې  1. وينةةةتن عةةةن ذلةةةك أ ةةة

مخدره توکي هغه څه دي چې مصابي اومقاک جهااز پاه مساتۍ 

م او تخیَال رسه رسه او یا له منځه وړلو او یا په کمزورۍ او یا په وه

کېادو خاصاه لاه ځاان رسه  (اموختاه)  متأثر کوي، چې د ماادت 

لري چې په نتیجه کې اقتصادي او ټولنیز زیانونه فرد او ټولنې ته 

 رسېږي.

د مخدره توکو  هد څيړين له پلو له لوری علامؤ د ځینو 

َم أو ):تعریف َعي هي مادة ثیمیاشیة تس ب النعاس والن ريیا  ال
یعنې هغه کیمچایي ماده ده چې د  .  ا ملاملصحَ  بتسكنی

                                                           

املوساومی الجنائچای اإلساالمچی املقارنای ، عود بن مباد العاا  الباارودي العتچبايس -1

الطبعای ، فارع منطقای الرحااض، با.نظمی املعمول بهاا   اململاای العربچای الساعودحی

 .۶۹۵، مخ: ۱،  ټوک: ۱۴۲۷ الثانچی 
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پرکالۍ، خوب، د هوش او فکر د پ وا  رسه د درد د تسکین 

 سبب ګرځي.
 :مخدره توکو تعریفد قانون له پلوه د له لوری  ملامؤد ځینو  

خطرا عىل صحة الفرد وعىل هي املادة التي تشكل )

تیا ته : دا هغه ماده ده چې د فرد او ټولنې روغیعنې (املجتمع

 زیان رسوي.

ځینو ملامؤ یې دايس تعریف کړیدی:  دا هرهغه څه دي چې 

مقل پوښی، مستی  او کمزوري وررسه شتون ولري؛ ځکه دا د 

 مایعو مخدره توکوله ځانګړتیاوو څخه دی.

الندينیو ډولونو  مخدره توکي په اسايس ویش رسه په

 :ویشل شوی

  : ــ طبعي مخدرات ۱

کیمچاوي موادو څخه جوړیږي د دوی  دا هغه درمل دي چې له

 (حبوب)ثأثیر د طبعي او مصنومي  موادو په څیر دی، چې د

 ګولیو، کپسولو،  پوډرو، درملو او مرشوباتو په شکل استعاملیږي.
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مخدره توکي ډېر ډولونه لري او په څو بېال بېلو برخو ویشل 

شوي دي، ځکه د درمل جوړولو صنعت هره ورځ د مخدره موادو د 

رکیب او جوړښت په اړه نوې السته راوړنې لري، دلته به په لنډه ت

مو بیان نکړل؛  (رشاب)و موادو ځینو ډولونو بیانوو، خمرتوګه دهغ

ځکه چې د هغو حرمت، ناوړتیا او بدې اغېزې یې  په قرآين 

نصوصو او نبوي احادیثو رسه واضح ډول بیان  شویدي. په دې 

ونه ډیر زیات دي چې په کې شک نشته چې د مخدره توکو ډول

هرې سیمې او هیواد کې ځانکړي ډولونه د نشه یې توکو شتون 

لري چې خلک پرې روږدي  دي، چې ځینې ډولونه حې په الندې 

 ډول معر  کچږي: 

تاریاک هغه مخدره مواد دي  :(متاریاک / افیی)اپین  

چې په کیمیاحي ډول جوړېږي او د مخدره موادو په منځ 

شمېرل کېږي. خوندې تریخ او اثر یې کې ډېر رضري 

ژونکی دی، همدا راز د هغو له پوډرو نشه لرونکی او و

څخه د ډېرو طبي دواګانو په جوړښت کې هم استفاده 

 کېږي.
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کله چې یو انسان په تاریاکو روږدی ې، ناو : د اپیونو اغېزې 

هغه یې د ژوند یوه برخه وګرځي، چې د هغه بدن پرتاه د هغاه لاه 

څخه کارنه ې کوالی، هر کله چې پاه هغاه الس ريس  استعامل

پیدانکړي، نو له مختلفو دردونو رسه مخامخ کېاږي او صاحت یاې 

له منځه ځي، د انادامونو پاه کمازورۍ د حاافظې پاه کمازورۍ د 

اشتها کمښت په ځیګر کې د اخاتالل پاه پیادا کېادو ، د سارتګو 

درنااګ بدلېاادل ، د تاانفس او ناابض سااختېدل، د باادن حاارارت 

ټی ېدل او نور بد اثرات د دې وژونکې وبا په سبب مانځ تاه راځاي 

اپین یوه توره بخنه نسواري مااده ده چاې د یاوه باوټي لاه شاېرې 

څخه چې کوکنار نومېږي الس تاه راځاي. د انساانانو معلوماات د 

اپینو او د هغه د طبي تاثیراتو په اړه کم تر کماه څلاور ساوه کالاه 

 . 1مخکې تر مېالده ريس

د اپینو استعامل بېال بېال   ن روغتیاته قوي ګواښ دی:اپی 

زیانونه لري لکه: مسمومیت، د زړه ناروغي، ډنګار تاوب او د بادن 

ممومي کمزوري، د سږو رسطان، د حاافظې کمازوري ، د بادن د 

 وزن کموالی، د ستړیا احساس، د جنيس میل کمزوري.

                                                           

 ا مخکېنۍ رسچینه. 1
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ي دا دې هغه مخدره توکو څخه یادېږي چاې پاه طبعا جوزبویا:

ویاال  (جااوزو الطبیااب)مخاادر دي پااه مااريب ژبااه کااې ور تااه   ډول

کچږی په ګرمو هیوادونو کې کرل کېږي لکه هندوساتان اوداساې 

     نور.

خوله وچاوي، معاده کمازوې کاوي، د ناورو  د جوزبویا اغېزې:

 1ناوړه پیښو اثرات هم لري او تنده مینځته راوړي

بوټاو مبارت له هغه شیرې څخه دی چاې د  :(چرس) حشیش

اوګالنو څخه السته راځي. د حشیشو اغېز د مارحجواناا پاه نسابت 

 دی. درې او یا څلور چنده زیات

داساې پاوډر دي چاې د میاوه دارو یاا ګلادارو بوټاو  ماریجوانا: 

 څخه السته راوړل کېږي.

دا هم د اپیون په څېر مشاهور مخادره ماواد دي، بلکاه  :مورفین

ری او وړل راوړل یاې اساانه مورفین د اپیون په نسبت ډېر ثبات لا

دي، چې په اوله کې د طبیبانو د اشتباه په وجاه د ډېارو دواګاانو 

په جوړښت کې ورته ځای ورکړل شو، خو وروساته بیاا کشاف شاو 

                                                           

 ا مخکېنۍ رسچچنه.1
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چې دا ډېر خطرناک مخدره مواد دي او د دي اساتعامل د معتااد 

 کېدلو بامث ګرځي. د مرفینو اغېزې:

و رسه مشاابهت لاري، کاه د تریاکو لاه اغېاز  اغيزې:د مرفینو 

څوک د مرفینو روږدی وي اوهغه ته الس ريس پیدانکړي نو د باې 

خوبۍ د سرتګو د رنګ د بدلون، د بادن د مختلفاو ځاایونو درد او 

 .1نور رواين ناروغیو باندې اخته کېږي

: هیروئین مبارت دي دهغاه ساپین رنګای توکاو څخاه هیروئین

ه توکو کاې ډېار قیمات چې په الکولو کې ویلې کېږي او په مخدر 

لااري، د انسااان د صااحت لپاااره تاار ټولوخطرناااک څیااز دي او د 

 کیمیایی لویو مملیاتو په نتیجه کې السته راځي.

کمازوري، د اشاتها کمښات او وېاره او کلاه  د هیرئینو اغېزې:

چې ورته هغه ونه رسېږي نو ډېر کمازوري ې، اساهال، د معادې 

 سې نورو ناروغیو اخته کېږي.په دردونو، د مال په درد، تبه او دا

چاې پاه شایکران او سایکران رسه هام نوماول کېاږي،  دا  بنګ:

داسې یو بوټی دی چې د ځمکاې پارمخ د داحارې پاه شاکل پلان 

 کېږي او په اوسپ ډول د یوه ګز څخه لږ څه کم جګېږي.

                                                           

 ، مکتبی الشاملی.۲۳۲، مخ۷مي وادلته، ټوک ا الدکتور وهبه الزحیک، الفقه االسال 1
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دا یو بوټی دی چې ټیټ دی او په هر قسم خااوره، او آب و  قات:

نې ته څه خاصه اړتیا نه لاري، هایڅ آفات هوا کې زرغونېږي، پاملر 

نه پري راځي، او ملخ او نور حرشات یاې هام ناه خاوري، لاوړوالی 

یې تردوه مرتو او کله له دې هم ډېار لاوړیږي، پاه افغانساتان او د 

  منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې کرل کېږي.

د دې موادو همېشه استعاملونکی د خپل نفس  د قات اغېزې:

ي او همېشه د دې توکاو د الساته راوړلاو پاه تکال کاې ډېر تابع و 

وي، په دې توکو چې څوک روږدی ې نو د دغاو افتوناو موارضاو 

درلااودونکی وي:د رس درد، د زړه د ټکانونولااه خپاال حااد څخااه 

ډېرېدل، د سرتګو په پردو کې دوینو ټولېادل، د اشاتها لاه منځاه 

جنيسا تلل، د جنيس قوت کمزورتیا چې په پای کې لاه کااملې 

ضاعت رسه مخااامخ او قاوت یااې سالب کېااږي او د ویناې د فشااار 

 لوړېدل.

کوکائین د کوکا په نامه له یوه بوټی څخه چې ساپین  کوکائین:

رنګ لري السته راځي. چې ډېارې نااوړې اغېازې مانځ تاه راوړي 

چې ځینې دادي: د زړه د نظام ګاډوډ کاوي او پاه تنفيسا جهااز 
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ینااه، ژر معتااد کېاادل او د کاې اخااتالل راپیادا کااوي، ناڅااپي مړ

 غوږونو کمزوري او لېونتوب رامنځ کوي.

رې څخه د لیا د پوزې هغه مخدره توکي چې

 استعاملیږي:  

پااه پااوزه کااې د مااوادو د اسااتعامل روږدی د رسګنګيساا او رس    

ګرځېدو، دسست او بې حالی، د سرتګو د دید کمزوری احسااس 

ب ګرځاي، او ډېار کوي، او کله ناا کلاه د یاو ناڅااپي مړیناې ساب

ځوانااان مااو پېژنااد  چااې د داسااې توکااو پااه اسااتعامل رسه پااه 

 1یوناڅاپې او ناګهاين ډول رسه مړه شوي دي.

پاه اړه څاه ویناا مارض  (ټو/ چلمسګر )اوس غواړم چې د دخانیاتو 

کړم د دخانیاتو په هکله ملامؤ مختلف نظرونه لري چې ځینې یې 

جاایز او ځیناې ناور یاې  حرام او یا مکروه تحریمي، ځینې نور یې

مکااروه تنزیهااي بااو  مااوږ یف د هغااو ملااامؤ دالیاال راوړو چااې 

 هغوی په حرمت او مکروه تحریمي قول کوي:   
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د سګرټو او چلم د حرمت او کراهیت تحریمي دالیل 

 یې:

د خانیاات ناه خاواړه دي او ناه درمال ناو ځکاه حارام دي، پااه  

ساې څیاز حارام استعامل کې یې مبث او لهاو لعاب دی چاې دا 

وي، استعامل یې بدمت دی او هر بدمت ګمراهي ده، نشه ایز او 

روي د رشاباو  مخدره ماده ده، هر هغه څه چې نشه راو  او مخادِّ

په ډله کې راځي او رشاب منصو  حرام دي او هر هغه څه چې 

ر وي حرام وي پدې دلیل چاې د ح ات ام سالمې حادیث  مخدِّ

َُةةةةَُل هن  ةةةةةى ر ُسةةةةةَلُ )» :دی ٍُ تة  ةةةةةكي ةةةةةلَّم  ع ةةةةةنح ُثةةةةةل ي ُمسح ُ ع ل یحةةةةهي و س   ارَّي ص ةةةةةلَّى ارَّ
شاه او سساتي رسول الله صلی الله ملیاه وسالم لاه هار ن».1«و ُمفحرتيٍ 

په هغې کاې کفاارو او اورپرساتو تاه   «.راوړنکي څخه منع کړیدی

ورته والی دی چې له خولې او پوزې څخه یاې لاوګي راوخاي کاه 

ه تحریمي مکروه خو ده، په خولاه کاې د حرام نه وي نو کم له کم

بدبوی سساب کیاږي لکاه هاوږه او پیااز، خبیاث شای دی او هار 

خبیث څیز حرام دی، فاسقان لکه چې په حرام رسه راټولیږي، پر 

هغو هم راټولیږي نو ځکه په هغې د تحریم حکم کیاږي، د فتناې 
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او مصیبت سابب کیاږي او لکاه همادا څیزوناه تحاریم حکام یاې 

قل او نفاس مفساد یاا فاسادوونکې دي څرنګاه سالیم کیږي، د م

مقل په سام بادن کاې وي او انساان لاه ملانځاه او د خادای لاه 

یکره بايس او دا کار د منقول دلیل پر بنا حرام دی، د خانیاات د 

م اب له وسیلو څخه دي چې خدای جل جالله هغه د م اب پاه 

یت رسیږي؛ وخت کې یاد کړي، د هغه په وسیله نورو ته رضر او آی

ځکه چې په هغه کې انسان او مالئکو تاه رضر دی پیغمارب صالی 

 1« ةفن املالشكةة تتةأذى  ةا يتةأذى منةه بنةَ آدم... »:  الله فرماایي

... ځکه مالئکه ملیهم السالم د هرهغه څاه ناه پاه تکلیاف ) ژباړه:

. او اللاه (څه نه انسانان په تکلیف کې کېاږي کې کېږي چې کوم

والةةذين يةةؤذون املةةؤمننی واملؤمنةةات بلةةً مةةا ) :جاال جاللااه فرمااایی
َا  َا ِبتاان واَثا م ینااکتس  یعنې څوک چې بای ګنااه 2.  َد احتمل

مسلامن نارینه او ښاځینه  آزاروي هغاوی دتهتاان او  ګنااه مامال 

ګرځي، څرنګه چې د ارساف سبب دی نو ځکه په رشمي نصوصاو 

                                                           

ا صحیح االمام مسلم، باب نهي من أکل ثوما أو بصاال أو کراثاا أو نحاوهام، د حادیث  1
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پاه نااوړه او  رسه حرام دی، د هغه د استعامل په وخت کې انسان

قبیح صورت څرګندیږي، حال دا چې خدای جل جاللاه هغاه تاه 

بهرتین صورت ورکاړی دی، پاه هغاې کاې پاه بادن کاې د لاوګي 

ننوتل رامنځ ته کیږي او لوګی له اور څخه را پیادا کچاږې  او د اور 

خوړل حرام دي. حدیث رشیف دی چې خدای جال جاللاه اور د 

ی، پاه هغای کاې شایطان تاه خوړو په حیث مونږ ته ندی پیدا کړ 

ورتااه والاای دی ځکااه چااې اسااتعاملونکی یااې اور پااه الس کااې 

 1اخک.

نو راځئ د دارنګه ناوړه دودونو څخه ځانونه وژغورو او خپلې  

پاکې خولې، ژبې د داسې ګندګیو لکه نسوار، سګرټ او داسې 

نور ناوړه څیزنو څخه وساتو؛ ځکه د دې هر یو غړي د موږ څخه 

 ې جایزو کې مو استعامل کړی او که نهی                      پوښتل کېږي چ

 

 

 

                                                           

ا نړیوالاه روغتیاایي اداره، د ختیځای مادیرتانې لپااره ساچمه ایاز دفرت،ددخانیااتو پاه 1

 استعامل کې د رشیعت حکم، ژباړونکی پوهندوی ډاک ر بشیر نورمل.
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 اداري فساد 

یو د هغو ناوړه امورو څخه چې د موږ په ټولنه کې  د دود په     

څیر تقریبا د دود په څیر ممک کېږي هغه اداري فساد دی چې 

یې غصب، بډې، د الس  ډېر خلک په دې رنځ مبتال دي ځیني

الندې افرادو څخه تحفې او ډالۍ، د دولت او بیت املال شتمنیو 

نه ناوړه ګ ه اخستنه او داسې نور ماداتو او دودونو روا  شوي 

چې دا ټول د اداري فساد څخه شمیری کیږي چې د نن مرص 

ډېری وګړي هیڅ پاملرنه  ورته نکوي چې خپل مالونه او شتمنی 

راوړي، پدې هکله رسول الله صلی الله ملیه  کوم ځایه السته

 وسلم معجزًو موږ ته وړاندې نه خرب را کړی: 

ُ ة  » ُ يةح ق ةال    صةلی للا علیةه وسةلم )ع ني النَّة ي ي   ر ي للا عنه  )ع نح أ  ي ُه
لي  ةةةةن  احلح ةةةةال  نحةةةةُه أ مي ةةةةذ  مي ُحُء م ةةةةا أ خ  ةةةة ةةةةن   َي حِتي ع ل ةةةةى النَّةةةةاسي ز م ةةةةاٌن ُ  يُة  ةةةةا ي الحم  أ مح مي

ُ امي  ژباړه: د آيب هریره ريض الله مناه روایات دی چاې هغاه د  1«.احلح ة

نبي صلی الله ملیه وسلم څخه روایت کوي چاې فرماایک دي: پاه 
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خلکو په داسې زمانه راې چې څوک په د دې فکر نکوي چې لاه 

 کوم ځای مال الس ته راوړی د حاللو څخه یا دحرامو څخه.

 د فساد تعریف:

 په لغت کې: فساد  

مصدر دی د فسد مادې څخه چې د صالح ضاد دی پاه معنای د 

خرايب، هالکت، ظلم، تجاوزرسه راځي چې  داسې نورې معنااوې  

 هم لري.

د الله جل جالله د اطامت څخه وتلاو  فساد په اصطالح کې:

 ته واحي.

 کنرتول او په واک کې راوستلو ته واحی.  اداره په لغت کې :

مبارت دی له یو ټولنیز نظام څخه چې   کې: اداره په اصطالح

په هغه کې یو شامېر وګاړي پاه یاو ځاانګړي سساتم رسه د خاصاو 

اداري فساد زیاتره برخه د  موخو د رسیدو لپاره یو ځای کارکوي. او

په یریعه مانځ تاه راځاي ناو؛ ځکاه د رشاوت تعریاف  (رشوت)بډې 

 رضوري دی: 

هغاه څاه دی چاې د   ءمةا يتَصةل بةه للةی املةا) رشوت په لغت کي:

 هغې په واسطه اوبه کوهیڅخه راوستلی ې یعنې پړی.
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 رشوت په اصطالح کې:

ُ  مةا ) ملامؤ د رشوت تعریف داسې کاوي: َال علةی تة هةي أخةذ أُمة
ُکه ترجماه: یعناې چاې  1. جيب علی ا خذ  عله أو  عل ما جيب علیه ت

 کومه کړنه پر اخیستونکي الزم وی او د هغې په بدل کي څه څیاز

واخلی او یا کوم کړنه چې په د باندې پریښاودل الزم وي د هغاې 

 په موض څه څیز واخلی دا رشوت یا بډه یادیږي.

هةي مةا يعطةي إلبطةال حةق ) او ځینو ملامؤ یې داسې تعریف کوي:
یعنې رشوت هغه څه دی چې د ح  د باطلولو او   حَةا  ابطةللو إل

 باطلو د ثابتولو لپاره ورکولی ې. 

رشوت اخستل، ورکول او یا د رشاوت خاوړل د  کم:د رشوت ح 

کبااائرو ګناااهونو څخااه دی پااه دې هکلااه ګاان آیاتونااه او احادیااث 

 شتون لري چې په الندې کرښو لچال كېږي:

 په رڼا کې:  ګناه د آیاتونو (بډې)د رشوت 

َن  ليلس ةةححتي   ةةفين ): اللااه جاال جاللااه فرمااایي ةةاُل ةةذي ي أ ثَّ َن  ليلحك  ُ َّةةاُع
آ ُكم وك  ړج  نة ُهم   احح ُي ح  أ وح  بة یةح ُهمح  أ عح ُي ح  و لين ع نةح ُهمح  تُةعح ُ وك    ة ل ن ع نةح ق ا ي ُضة ةیةح  ش 
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ُكم ح ك محت   و لينح  نة ُهمح    احح لحَيسحجي  بة یةح ةطينی   ُُيب   ار    لينَّ  ابي َحسي ژباړه:  دو  1. الحُم

ل خوړونيك دي، نو كه دو  تاا تاه ددروغو اورېدونيك او د حرام ما

راې نو تاا تاه واك دركاول كچاږي  (دموو په وړاندې كولود خپلو )

كه دې خوښه وي د هغو فچصله وكړه او كه ناه ناو انااار وكاړه . كاه 

اناار وكړې نو دو  تا ته هچڅ زحان نه ې رسوال  ، او كاه فچصاله 

كوې نو د مدالت په اساس حاې وكاړئ چاې اللاه مادالت كاوونيك 

 خوښوي.

دمااال خوړلااو نااه منااع کړېاااو اللااه جاال جاللااه پااه باطلااه الره 

َاح : فرمایي ُكَّةامي ليت ةأحُثُل َاح ِبي ةا ليل  احلح ُل لح  اطيةلي و تُةدح ن ُكم ابي ال ُكم بة یةح  َ َاح أ مح ُ  َت حُثُل )و 
َن   إليُثحي و أ نةةُتمح تة عحل ُمةة َ الي النَّةةاسي ابي ةة ةةنح أ مح ةةا م ي  َ ُيي ژباااړه: خپاال مالونااه پااه  2.  

غصب، اوغاال... پاه خپال میانځ  باطل او د ناح  لکه بډی، سود،

کې مه خورئ اوهغه امیرانو اوقاضیانو تاه ماه وړانادې کاوئ چاې 

الونااه وخااوری اوتاسااې پاارې دګناااه لااه مخاای د خلکااو ځینااې م

تاه مرساته ورکاړی اوګنااه  اوپوه شای چاې تاساوظام)خربیاست 

 .(موکړی ده
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ِتي َث  ن  ) :دارنګه قرانکریم فرمایک دي ن  ُواح ِبي ُ  ت شحرت  ا ق ليیال  و م ن ملَّح و 
ُُون   ل قيك  ُهُم الحك ا ي ژباړه: او ځام آیتونه په نا  1ُ حُكم ِبي ا أ نز ل  ار ُ   ُأوح

،منزلت او مقام مه پلورئ  او پوه شئ څیزه بها د دنیا،لکه رشوت

چه هر څوک د هغه څیز په وراندې حکم ونکړي چېام نازل کړی 

هغه او د هغه په څیر  (قصد ولرياو الهی احکامو ته د سپکاوی )

 کسان د شک پرته کافر دي.

ملام فرمایک دي: کوم کار چې پوره کول کول چی دچاپه غاړه 

واجب دی هغه د الله دژمنی مسؤول دی په پوره کول یې  دچانه 

موض یاد موض اخستلو پرته نه کول یې دالله  دمهد ماتول دي، 

چا واجب ندی. تررسه همداشان کوم کار چې تررسه کول یې په 

کول یې دمعاوضې په اخستلو رسه هم دالله د مهد ماتول دي. 

دد ینه معلومیږي چېد اداري فساد ډېر ډولونه دي چې ټول حرام 

دي لکه د دولت چارواکې چې: وظیفې تر رسه کول لپاره د دولت 

نه حقوق  اخلی نوهغه د الله رسه مهد کړی چې د حقوقو په 

ه کووم نو کایرې په تررسه کول کې یي موض خپله دنده تررس 

دچانه معاوضه واخلی او دمعاوضې پرته هغه نه کوی او یوی 
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ورځی نه یې بک ورځی ته غورځوی دالله مهد یي مات کړی، 

همداشان هغه کار چې د دولت لخوا  دهغه به واک کې ورکول 

شوی نه وی رشوت اخلی اوهغه کار کوی داهم د الله مهد ماتول 

 دي.

ې دومره بداوناروا دی چې قرآنکریم هغه دیهودو د صفاتو په بډ

َن  )شمیرکې راوړی او قرآن کزیم فرماحي: ُ َّاُعَن  ليلحك ذي ي أ ثَّاُل
ترجمه: هغوی ډېر دروغ اوري اومني او ډېر حرام مال  1ليلس ححتي .

خوري. د مالمه الويس په وینا پدې ځای کې مراد دسحت نه په 

دارنګه ح ت ابراهیم نخعي، حسن   حکم کې رشوت دی.

برصي مجاهد، قتاده اوضحاک رحمهم الله اونور د تفسیر امامانو 

هغه په رشوت تفسیر کړی دی،  رشوت اخستلو ته ځکه سحت 

ویل کیږحاې نه یوازې رشوت اخستونکی او رشوت ورکونکی تباه 

کوی بلکې ممومي د امنیت، ملت او د ملک اساس او بنسټ هم 

ځکه په کوم هیواد کې چې بډې خوړل دود وی قانون بربادوی 

نشی پلی کیدای، په پای کې دملت اوملک امنیت چې دقانون 

په  اساس دی نه راځی او کله چې دامنیت قانون د ممل پړاوته 
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الړنشی نود خلکو ځان مال حیثیت او پت نشی ساتل کیدای. 

همدا ملت دی  چې په اسالمي رشیعت کې سحت ورته ویل 

 او حرام دی. شوی

که موږ وګوری چې بډې اخستنی څومره یو مام او خطري آفت 

دی او لهلدې الرې السته راغلې پیسې د ډېرو خرابو او خبیثو 

پیسو په کتار کې واقع شوی دیوریښتنی مومن وجدان، ایامن او 

افکار ددغه ناوړه او ناسم کارنه ډېر لری او تیښته کې وي، ځکه 

پیسې السته راوړی هغه انسان هم هر انساناې دغه سپکې 

 سپک او یلیل کیږي.

 ( ګناه د احادیثو په رڼا کې: )بډې د رشوت

د مااوږ مقاادس دیاان پااه ظاااهر واضااح ډول د رشااوت اخسااتل 

: قةال قةال»:   روایات دی پهمسلامنانوحرام کړی له كعاب بان مجاره
ُه لنه ُ يدخل اجلنة حلم  ودم ن تا على الن  صلى للا علیه و سلم: ) ن ثعب بن عج

ژباړه: هغه واحي چې نبي صلی الله ملیه وسلم  1.«بةه سحت النار أول

وفرمایل : آی کعب بن مجره  جنت ته به داخل نشی هغاه غوښاه 
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او وینه چې په حرامو لویاه شاویوي بلکاې اور هغاو تاه مناساب او 

 الئ  دی. 

او همداشان مسؤولینو او چاراکو لپاره یې منل حرام کړی دی 

عن  وت ورکونکی او اخستونکی یې ملعون معرفی کړی دی:او رش
ُتشي» ع دللا بن عمُ ر ي للا عنها قال: ُاشي وامل  1.«لعن رسَل للا ال

ژباړه: د ح ت مبدالله بن ممر نه روایت دی چې رسول الله 

صلی الله ملیه وسلم رشوت ورکونکی او اخستونکی باندې لعنت 

ن  ل ع ن  ر ُسَُل للاي »: ویلی دی ي  ُحت شي ن و الحُم ي  َُّاشي ص لَّى ارَُّ ع ل یحهي و س لَّم  ال
َُّاشيش   ژباره: د ح ت ثوبان نه روایت دی چې رسول الله  2.«و ال

صلی الله ملیه وسلم رشوت ورکونکی او اخستونکی او هغه څوک 

 چېد  دوی دواړو  ترمنځ واسطه کیږي، باندې لعنت ویلی.
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مرشانو ته ډالۍ، تحفه، سوغات،  ځیني خلک حاکامنو او   

تعارف ح ، ح  الزحمه او قلامنه انعام او رشینی په تری کې 

تررسه کوي چې دا هم یو ډول رشوت دی خو جوته ده چی 

دنومونو بدلون هیڅکله په ماهیت کې بدلون نشی را وستی او په 

هر صورت کې کومه پیسه چې د بډو له الرې را ې هر نوم چې 

 بیاهم  رشوت دی، ځیني خلک باید پوه شی پری کیښودل ې

چې تحفه ډالۍ سوغات د آمرینو لپاره د رشوت په حکم کې دی 

پدې زمانوکې دود دادی چېډالۍد ځینی د مرشانو ډریورانو، 

خانه سامانونو یا د نورو اشخاصو او شاوخوا خلکو ته ورکول کیږي 

دالیلو په  او هغه یو مادي او روا څیز ګ ی پداسېحال کې دپورتینو

استناد په زغرده ویلی شو چې: هیڅ ډول نوم ایښودل ماهیت ته 

بدلون نشی ورکوالی او هرڅه چې د رشورت له الرې راشی 

 رشوت دی.

ةتة عحم لحن اُه ع ل ةى »: صلی الله ملیه وسالم فرماایک دي پچغمرب م ةني اسح
ُ ز قةحن اُه ريزحق ا   م ا أ خ   َ  ع م ٍل  ة  ژبااړه: څاوک چاې  1.«رُيلُةَلٌ ذ  بة عحد  ذ ليةك   ة ُهة
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مونږ په کوم کار وګامرو او څه حقوق هم په مقابل کې ورکو هرڅه 

 چې د خپلو حقوقونه اضافه واخلی د غاړی طوق به یی ې. 

مةةن شةةفع  حةةد شةةفاعة  أهةةدي لةةه هديةةة » پااه باال روایاات کااې دي:
اب َا  الة  ژبااړه: څاوک چاې 1.«علیها  َل ها  َةد أتةی اباب عظیمةا مةن أبة

او د هغه په ماټ ورتاه  (واسطه شی)چا لپاره سپارښت وکړی دبل 

 هدیه ورکول ې په رښتیا چې هغه د سود لوی دروازی ته ننوت.

مبدالله بن مسعود وایي: کایرې څوک نوروته کار وکړي او 

 دهغه په واسطه  ډالۍ ورته وړاندې شی هغه حرام دی . 

د رسه یوه د مرسوق رحمه الله نه روایت دی چې هغه د ابن زیا

ډالۍ شو قضیه رد کړی او دقضیی دڅښل له لوری یو غالم ورته 

 مرسوق هغه ونه مانه او وی ویل: 

اوریدلی می دی چې ابن مسعود ريض الله منه به ویل: څوک 

چې د مسلامنانو کوم ظلم لری کړی او دظلم څښل هغه ته کوم 

 2.ر هغه حرام دیډالۍ کړی لږ وی که ډیڅیز 

                                                           

 .۲۲۲۵۰مسند امام احمد ،حدیث:   -1
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م  و ق ال  عُ » َح ة ُُ بحُن ع  حدي الحع زييزي ث ان تي ا ح دييَُّة يفي ز م ني ر ُسَلي للاي  ه دييَّةة  و الحیة  م 
ةٌ   َ ة کلااه چااې ممااربن مباادالعزیز خلیفااه وو  یااوه ډالااۍ ورتااه  1.«ريشح

راوړی شوه خو هغه قبوله نکړه ورته وویل شول پېغمارب صالی اللاه 

وویال: پېغمارب صالی ابن مبد العزیز ملیه وسلم هدیه قبولوله ممر 

 رشوت دی.نن ورځ ډالۍ وه خو  پهه منانه کې الله ملیه وسلم

ملامث کراماو ویاک: کلاه چاې اساالم تاردی کاېاد رشاوت پاه اړه 

سختی کوی نو پرقايض او هغو کسانو چې  دقايض په مرتبه کاې 

دی الزم دی چې هغه څیزونه چې د قايض کیدو اویا حاکم کیدو 

ناست ول او د هدیه په توګه ورته راوړل  وراندې اوپه خپل کور کې

کیده اجازه لاري چاې د قضااوت یاا حکومات پاه وخات کاې هام 

واخلی. او دهغو څیزونو اخستل چاې پاوهیږی د مقاام پاه خااطر 

ورته ورکول کیږي حرام دی خو کوم چې نه پوهیږی دوستان یاې 

د دوستۍ په خاطر یا ددوی د مقام پاه خااطر ورتاه راوړي داشابه 

 2.اید ورنه ډډه وکړيده او ب

د م کور ارشاداتو اوروایاتو په رڼا کې هرڅوک چې آمرینو ته 

ډالۍ ورکوی چې بست او منصب پکې اغیزولري رشوت تحفه او 
                                                           

 .۲۵۹۵، د حدیث شمیره: بَاُب َمْن لَْم حَْقبَِل الَْهِدحََّی لِِعلَّی  صحیح البخاري،  - 1
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دی پداسې حال کې چېډېری خلک دغه څیز ډېر ساده ګنی 

رسه لدې چې داکار ییح رشوت دی ټول مسلامنان د دې کارنه 

وروښی چې ندی تحفه ورکړي اوندی ډډه وکړي او نوروته دی هم 

واخک همداشان هغه تحفه چې درشوت په چوکات کې راځی 

دهغې تحفی رسه چې رشوت پکې نفوی نلری خلکوته بیان شی 

 ترڅو مطل  تحفه رشوت ونشمیرل ې. 

نو راځئ د نورو خلکو او دولتي مالونو څخه ځانونه وژغورو او 

ه وکړو او یمي فارغې مرت څخه وړاندې خپلو ځانونو رسه محاسب

کړو، د بیت املال او نورو اشخاصو مالونه مو چې په غال، غصب، 

ډالۍ، ظلم او نورو الرو څخه الس ته را وړي هغه خپل اصحابو ته 

ورکړو یعني رد مظلمه وکړو او د هغې ورځې څخه په ډار کې شو 

چې هلته مال او ځامن مو په درد نه راځي: یوم ال ینفع مال وال 

 اال من أتی الله بقلب سلیم. بنون
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په اسالمي ټولنه کې یو بل دود د ځیناو ښاځینه ؤ  لاه لاوری    

معمول شوی چې هغه ډېر تنګ او چسپ جاامې اساتعاملول دی  

چې دا  په اوسني مرص د فتنو په وخت کې د لویو فتنو او خرابیاو 

او تحصایل وتلاو ماانع المل ګرځې؛ ځکاه دا کاار د دوی د تعلایم 

ګرځي او یا خو دا کړن د دوي د مفت او حیاا لاه منځاه وړو المال 

کیږي؛ ځکاه زیاات ځواناان د جناګ جګاړو پاه وخات کاې خپال 

ښوونه او روزنه د الس څخاه ورکاړي او خپال دیناي مساؤولیت تاه 

وو او نجلیاو څخاه نظار تیاټ نظر نکوي چې هغه ناورو پردیاو ښاځ

َا ميةنح ): رمایک ديرنګه چې الله پاک فوسايت: څ مينينی  ية ُلض ة قُةل ل يلحُمةؤح
َن   ةةةنة ُع ًٌ ِبي ةةةا ي صح ُةةةمح لينَّ ارَّ  خ  يةةة ةةةى    ُُوج ُهمح ذ ليةةةك  أ زحث  َا  ُةةةة ُ حف ظُةةة  1.(أ بحص ةةةاريهيمح و 

مؤمنو نارینه ؤ ته ووایه  چاې خپال نظار تیاټ  (آی پیغمربه)ژباړه: 

لپااره ډېااره   وساايت او خپال رشم ځاایونو ساااتنه وکاړي. دا د هغاو

پاکه کړنالره ده. په باوري توګاه هغاوی چاې څاه کاوي اللاه جال 

جالله پرې خربیاږي. دارنګاه اللاه جال جاللاه ښاځو تاه هام امار 
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ُُوج ُهنَّ و ُ  يُة حةديين  ) کوي: ُ حف ظحن   ُةة مين اتي ية لحُضضحن  مينح أ بحص اريهينَّ و  و ُقل ل يلحُمؤح
  ُ ة دناا )وایاه سارتګي او مومناو ښاځو تاه و  ژبااړه: 1.زيينة تة ُهنَّ ليَُّ م ا ظ ه 

ښاکته کاړي او پااکلمني خیاال د وسااتئ  اوخپال  (محرو کتلوناه

 زینت د ښکاره نګړئ مګر هغه چې تری ښکاره دی.

د زنانه ؤ بی حجايب او د کوره څخه بهر د تنګ او باریک لباس 

اغوستل چې بدن یې تری ښکاریږي د اسالمي رشیعت په رڼا 

م موم دود او ممل دی چې پدي حدیث کې یې کې ناوړه او 

ُة قال قال رسَل للا صلى للا علیه » قباحت یکر دی: ُي عن أ  ه
َم معهم سیا  ثأذان  ال َُ »وسلم: صنفان من أهل النار مل أرُها ق

َن ِبا الناس ونساء ثاسیات عارنت  یالت ماشالت رؤوسهن ثأسنة  ُب يض
ًة  ال خت املاشلة ُ يدخلن اجلنة ُو  َجد من مس ها لی ها ولن ُر جيدن ُر

يب هریره ريض الله تعالی منه څخه روایت ژباړه: د أ   2.«اثذا وثذ

دی چې رسول الله ضلی الله ملیه وسلم فرمایک دي: دوه ډوله 

خلک د دوزخ اهل دي چې ما تر اوسه ندی لید  یو هغه قوم 

لک دی چې دوی رسه د غوایانو د لکیو په شان دورې وي چې خ

                                                           

 آیت. ۳۱د النور سورت:  - 1
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به پری وهي، بل هغه پ ې لوڅې ښځې دي چې خلکو زړونه 

خپل ځانونو ته را جلبوي او دوی هم هغوی ته میالن لري او د 

دا )اوښانو منډوونه بختي رس ویښتان داسې برابر کړیوي لکه د 

چې دوه دوه منډوه لري او په منځ د دواړو کې  ديهغه اوښان 

چې  (ي لکه دوه رسونهټی والی وي دا زنانه هم ویښتان تړلې و 

دوی به جنت ته ته داخل نيش او د جنت بوی په هم ونه مومي 

پداسې حال کې چې بوی د هغه به دومره دومره واتن کې درک 

 کوالی ې.

د دې حدیث په رشحه کې مالمه مالمک رحمه الله داسې 

ُه بنعمة للا عارنَتن کاسیات): وایي یعنې پ ي به وي په   اشک

لله جل جالله باندې لیکن د هغو نعمتونو شکر څخه نعمتونو د ا

وقیل ) به خا  وي یعنې شکر به نه اداکوي، نور هم زیاتوي:
ُازا لکما ناظهارا جلما ن و يسرتن بعض بدهنن ويکشفن بعضه  داسې   اب

هم په رشحه د دې حدیث کې ویل شوی: ځیني برخې د بدنونو 

روي د دې لپاره چې به یې پ ې کړیوي او ځیني نورې به یې ښکا

او یا خو داچې باریکې او نازکې  خپل ښایست او کامل وښای.

چامې به یې اغوسښتي وي چې بدنونه یې تری ښکاریږي 
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اګرچې په ظاهره خو جامې په غاړه لري لیکن بدنونه به یې تری 

ښکاریږي نو په حقیقت کې لوڅې شوي او یا خو داچې په 

حیث به خا  وي او یا دا معنی زیوراتو په پ ې وي خو د تقوی له 

رفه ته مایلوي یا خو ډاچې چې د خلکو زړونه د خپل ځانونو ط

د رسونو خپلو څخه لري کوي ترڅو مخونه یې  (پړوين)ټکري 

ښکاره شې او یا داچې نورې زنانه به د دوی ناوړه فعل ته مایله 

 کوي.

دادی: چې دوی به په زړونو او صاورتونو  معنای یې «مائالت»د 

رسه نارینااه ؤ تااه مایلااه وي او یااا داچااې پااه تااګ راتااګ کااې کاارب 

کوونکي وي او یا داچې د پاک ملنۍ څخاه باه فسا  او نااروا تاه 

 1مایله وي.

ُح ةاء  بينحةت  أ ِبي أ» پدې هکله روایت دی: نح ع اشيش ة  ر ةى للا عنهةا أ نَّ أ 
ٍُ د خ ل ةةتح ع ل ةةى ر ُسةةَلي ارَّي  ةة ةةا ثيی ةةاٌ  ريق ةةاٌ    صةةلى للا علیةةه وسةةلم)ب كح ه  و ع ل یةح

ه ا ر ُسَُل ارَّي  ُ    ع نةح :   صلى للا علیه وسلم)  أ عح ُحأ ة  » و ق ال  ة ُح اُء لينَّ الحم  ن  أ 
  ُ یض  مل ح ت صحُلحح أ نح يُة اليذ ا بة ل ل تي الحم حي ا و ه ذ  َّ ه ذ  ا لي ه  نةح ةهي « ى مي هي و أ ش ار  ليل  و جح

                                                           

ا مرقاو املصابیح رشح مشکاو املصابیح د مالماک قااري، بااب ماا ال یضامن، ټاوک  1

 شامله. ، مکتبه۹۵، مخ ۱۱
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یو وار اسامث ريض الله منها حضور صلی الله ملیه ژباړه:   1.«و ث فَّیحةهي 

وسلم  ته راغله او  نازکې جامې اغوستی وي نو رساول اللاه صالی 

ځه دحایض ث کلاه چاې ښاالله ملیه وسلم ورته و فرمایل :ای اسام

مناسبه نده چې د بدن یوه برخه یاې  (پیغله ې)ممرته ورسیږي  

و تاه یاې اشااره هم ولیدل ې مګر دغه دغه اوخپال ماخ او ورغاو 

   وکړه.

ةاالنَّ ي  )  د ښځو د پردی ساتني په هکله الله پاک فرماایي: ن  أ ية ه 
بيیةة يهينَّ ذ ليةةك   ةةن ج ال  نينی  ع ل ةةیحهينَّ مي مينينی  يُةةدح ةةاء الحُمةةؤح ةةك  و بة ن اتيةةك  و نيس  قُةةل   ي زحو اجي

 َ ُ ري ُف ذ يحن  و ث ان  ارَّ ُ  حن    ال  يُةؤح ةاأ دحِن  أ ن يُةعح یم  ژبااړه: ای پیغماربه   2.(ر ا رَّحي

خپلو ښځو، لورګانو د مومنانو ښځو ته و وایه چی خپل څادروناه را 

کوز کړئ تر څو و پیژندل ې او وناه زورول ې او اللاه بښاونکی 

 او مهربان یات دی.

د الله پاک امر په ځای  حجاب  ساتل ډېرې ګ ې لري لکه :

سبب ګرځي، روحي  کول چې په پای کې د الله پاک د رضا

آرامتیا، دکورنی جوړښت، د ښځي مفت، حیا، حرمت او مزت 

                                                           

 .۴۱۰۶، د حدیث شمیره: باب ِفچاَم تُبِْد  الَْمرْأَُو ِمْن ِزحنَِتَهاسنن أبی داود،  - 1

 آیت. ۵۹د االحزاب سورت،  - 2
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پکې خوندی ساتل کیږي او په  يب حجايب کې د ښځي مفت، 

حیا، مزت او احرتام له پښوالندې کیږي او په پای کې د الله جل 

جالله د م اب رسه انسان مخامخ کیږي، نو ښځو ته پکار دی 

جامو اغوستلو  څخه ډډه وکړي چې يب حجايب، نازکه او تنګو 

ترڅو د خلکو سرتګو څخه وساتل ې او پردیو ښځو ته کتل د 

سرتګو زنا دی او دارنګه نارینه ؤ لره اړین دی چې خپل سرتګې د 

 پردیو نامحرمو څخه وسايت او د ښځو مزت او احرتام دې وسايت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

132 
 

 

 

 

 په پیغلو د ټوپک ډز کول 

څنډه  و د ټکرید پیغل او یا په بل دود رسه

 شکول

د اوسنی مرص یو بل ناوړه دود چې تر تر اوسه په ځینو سیمو     

کې را روان دی هغه دا چې په پیغلو د ټوپک ډز کول او یا په بل 

څنډه شکول، چې دا هم یو ډول د  د ټکریاصطالح رسه د نجونو 

 دا دی: یې اجباري ودونو څخه دی چې تعریف

نجلۍ خوښه ې نو هغه کوښښ یو ان د کوم یو ځو کله چې 

کوي تر څو دا نجلۍ رسه واده وکړي که چیرې د دې نجلۍ 

کورنۍ او یا دا نجلۍ په خپله له ده رسه په واده کولو خوښه نوی 

نو هغهځوان څو ځک د دې نجلۍ اولیاؤو ته ریباران ورلیږوی تر 

څو هغو دا نجلۍ  ده ته ورکړي کله چې هغوی انکار وکړي او 

اران جواب ې نو دا ځوان واره ګوري کله چې دا نجلۍ د ریب

 او یا د ژوند نور کوم (بڼ)اوړلو، او یا ځمکې، پ ي او باغ اوبو ر 
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 ځینو چارو لپاره ووځي دا ځوان ورې د هغې نجلۍ د ټکري

ونیيس او لږ شانته یې پری کړي او غږ وکړي چې دا  (ژۍ)څنډه 

 نډه یې ما پریکړی نجلۍ د ماشوه  ټول د خرب ې د ټکری څ

او یا دا چې د هغی نجلۍ د کور په دروازه کې د ټوپک ډز وکړی 

او غږ وررسه وکړي چې په فالنۍ نجلۍ ټوپک ما ویشتی دی 

خلک د خرب ې  هغه د ما ناموس دی څوک ورته نشی کتالی 

هغه د ما شوه  نو په پای کې دا نجلۍ بل څوک نيش غوښتلی، 

لپاره چې دښمنیي زیاته نيش او نو اوس د نجلۍ کورنۍ د دې 

دوی طاقت او زور هم د هغه په مقابل کي کم وي نو دا نجلۍ په 

داسې حال هغه ته ورکوي چې نه د نجلۍ او ندې د هغې د 

کورنۍ زړه وي چې داسې ځوان او یا هلک ته چې نه اسالمي 

پوها، نه اسالمي اخالق، او ندې د نکاح مقد او رشایپ پیژين، د 

ۍ  د دې لپاره داسې شخ  ته دا نجلۍ ورکوي چې نجلۍ کورن

 راتلونکی یې خراب نيش.

ځیني وخت خو دا ځوان داسې نام دار او زورور شخ  وي چې 

هیڅکله هم هغه ته جواب  په نه رسه نيش ورکوالی او یا خو دا 

ځوان د نجلۍ کورنۍ ته اخطار ورکوې که دا نجلۍ چې ما یې د 

ټوپک پری ویشتلی بل چا ته د  ټکرې څنده شکو  او یا چې ما
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ورکړه نو دا کړن به درته ښه نوی  او یا خو نورو خلکو ته اخطار 

ورکوي، که دا نجلۍ چا وغوښتله او یا یې واده وررسه وکړو نو د ما 

مقابلې ته دې تیار ې  نو پدې صورت کې نه د نجلۍ کورنۍ دا 

ړي؛ نجلۍ بل چا ته ورکوالی ې او نه نور خلک دا نجلۍ غوا

ځکه د دښمنۍ نه ویریږي، که چیرې د نجلۍ کورنکۍ دا نجلۍ 

بل چا ته په واده ورکړي نو داسې ځای کې به یي ورکوي چې 

معلوم نوی د نجلۍ کورنۍ به هم د خپل ابايئ او اجدادي اصلی 

وطن څخه کډه کوي او هر څه په پریدی او هیڅ چا ته به ځای نه 

خه ورک او الدرکه شو؛ ځکه ورښایي نو د ممر لپاره د خپلوانو څ

که چیرې ځای چا ته وښاحي نو د ځوان له لوری ورته د مرت 

اخطار او ګواښونهاو د جنګ امالن ورکوي نو په یاد صورت کې به 

د نجلۍ کورنۍ او نوی خیښانو د تل لپاره د دښمنۍ او تربګنۍ 

 په غاړه واخستله او ممر یې په خطر کې شو.

وخت د خلکو ملکان او قومي په داسې حاالتو کې ځینې  

مرشان  د دې ستونزي  د حل لپاره غونډه کوي او هغې کې 

داسې فیصله کچږي  چې اسالمې رشیعت څخه ډېره لري وي، 

یوازینی موخه پکې دروغه جوړه وي نه دا چې دا رشمي ده او که 

نه، کومه رشمي او قانوين پریکړه نوي، په ځینو صورتونو کې د 
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ه یا درې ښځې د دې نجلۍ په بدل کې نجلۍ کورنۍ ته دو 

ورکوالی ې چې دا صورت نورې معصومي نجونې هم د ټول 

ممر لپاره په بدۍ او بد بختی کې اخته کړحاو هغه نجونې د 

خیښانو په کورنۍ کې د تل لپاره په بد نوم یادیږي چې دا په بدو 

کې راکړل شوې دي کله کله د نجلۍ کورنۍ د هغې په ورکولو 

زیات ولور الس ته راوړي او ملکان او مرشان پدې رسه  رسه ډېر

یوازې او یوازې روغه او جوړه په پام کې نیيس نه کومه رشمي 

 پریکړه.

نو راځئ چې کامل په اسالم کې داخل شو او پوره ممل پری 

وکړو او دنیا او آخرت بریا په نصیب کړو، دا نه چې که مي ګ ه 

ه کوم نو دا په نجونو او پیغلو وي ممل پری کوم او که نه نو ممل ن

د ټوپک ډز کول یا یې د ټکري څنډه شکول دا د رشیعت په رڼا د 

 څو الملونو څخه ناروا او غیر رشمي دی:

چې الله پاک ورته کرامت ورکړی د  پدې کې د هغو ښځو –۱

هغې يب مزيت، توهین او سپکوالی دی، چې اسالمي رشیعت د 

او د مسلامين ښځي او سړی دارنګه ناوړه کړو څخه منع کړی 

توهین یې حرام بللی د اسالم رشمي مقاصدوله ډ  چې دخلکو 

د دین، نفس، مقل، مال او مرض ساتنه ده، شمیرل کیږي د 
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اشخاصو آبرو او مزت مسئله دی چې په قرآنی تعلیامتو او نبوی 

سیرت کې هومره د پت او حیثیت انسان ته توجه شوی او تاکید 

پله شخ  هم نيش کوالی او ح  نه لري پری شوی آن چی خ

چې خپل مزت تر پشوالندی کړي بلکه انسانان باید دخپل مزت 

احرتام وکړی او په ساتنه کې یې هڅه وکړي اوهم د بل د مزت، 

آبرو او پت ساتني ته په پوره توګه پاملرنه وې او د انسان د مزت 

سلم په هکله د الله جل جالله سرت پچغمرب صلی الله ملیه و 

َالکم و أعُ کم   »فرمایک دي:  ُم علیکم دماءکم  و أم  ان للا ح
ُکم هذان يف بلدکم هذا َمکم هذان يف شه ُمة ي یعني:  په رښتیا  1.«کح

چی ستاسی ویني، شتمني، مزتونو یو پربل حرام دی لکه حرمت 

 د دی ورځچد ستاسو پدې ښار او دی میاشت کې.

ُ ع  حةُد ارَّي بحة»: دارنګاه روایات دی ُ  ق ال ُ أ يحةُت ر ُسةَل  ارَّي ص ةةلَّى ارَّ ة ُن ُعم 
ةةكي  ُ ةةكي م ةةا أ عحظ م  َُةةَُل م ةةا أ طحیة   ةةكي و أ طحی ةةب  ري لحك عح  ةةةي و ية  ةةلَّم  ي طُةةَُف ابي ع ل یحةةهي و س 

ميني أ عحظ ةُم عينحةد  ارَّي  ُحم ُة الحُمةؤح ُْ حُم مٍَّد بيی ديهي حلُ  ُحم ت كي و الَّذيي نة فح ُحم ةة  و أ عحظ م  ُح  ُح
ًح ا  2.«مينحكي م اليهي و د ميهي و أ نح ن ُظنَّ بيهي ليَُّ خ 
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وایي: یوه ورځ می  ريض الله تعالی منهامد الله بن ممر مبژباړه: 

رسااول صاالی اللااه ملیااه وساالم ولیااد چااې د بیاات اللااه پااه طااواف 

مشااغول ؤ  ویاای فرمااایک: ای کعباای  تااه څااومره زړه وړونکاای او 

حرمت څومره لوړ او ډېر دی، خو قسام پاه هغاه خوشبویه یي ستا 

بالکیف کاې دی د ماومن او  یات چې د محمد نفس د هغه په ید

دځان او مال حرمت یې د الله متعال په وړاندې د ستا تار حرمات 

 .نکوو مګر خیرګامن  په هغه به زیات او داچې

پدې دواړو حدیثو کې معلوم شاو چاې د مسالامن، ښاځه وي او 

او آبرو ډېر زیات دی حتی له کعبې مباارکې څخاه  که نارینه مزت

 هم زیات دی، نو باید د مسلامن ح  ضایع نيش.

ا پدې کې په نجلۍ  او د هغې په کاورنۍ ظلام او تجااوز کاول ۲

دی پدې معنی چې هغوی ته کوم ح  رشیعت ورکړی چاې هغاه 

نجلۍ ته د میړه د انتخاب اختیاار حا  دی  او دا ځاوان نااپوه دا 

څخه سلبوي او د هغې د رضا پرته  دی د نکاح امالن ح  د هغې 

کوي، ګواښونه، اخطارونه او تهدیدونه ورکوي چې دا د دوی حا  

لوی  تیری او ظلم دی چې منع یې ونيش نو په ټولو د م اب د را 

تللو ویره دی پدې هکله د ابوبکر صدی  رضی الله مناه د پیغمارب 

لنَّةةاس  ليذ ا ر أ ُوا الظَّةةاملي   ة ل ةةمح لينَّ ا» صاالی اللااه ملیااه وساالم روایاات دی:
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َ ةا ٍ  ُ بيعي يحهي أ وحش ك  أ نح ية ُعمَُّهةُم ارَّ ژباړه: کله چې خلاک 1.«َي حُخُذوا ع ل ى ي د 

کوم ظام ګوري او له ظلم نه یاې مناع نکاړي ناو ناږدې دی چاې 

  الله جل جالله ټول په سخت م اب اخته کړي.

عةن جةابُ بةن ع ةد »: دیاو ظلم کول د نورو په حقوقو حرام 
َا الظلم  فن الظلةم ظلمةات  للا أن رسَل للا صلى للا علیه وسلم قال  اتَ

َم الَیامةة ژباړه: د جابر بن مبد الله ريض الله منه  د رسول الله 2.«ية

صلی الله ملیه وسلم څخه روایت کوي چې فرماایک دي: د ظلام 

 ې دي.څخه ځانونه وژغورئ؛ ځکه ظلم د قیامت د ورځي تیار 

پدې کې په هغې پاک ملني نجلۍ باندې یاو ډول تاور پاوری  ا ۳

کول دي چې ځینو خلک داسې ګامن کاوي چاې امکاان لاري د 

نجلۍ د وړاندې څخه دې ځوان رسه اړیکې درلودي نو ځکاه یاې 

د ټکري څناډه ورپریکاړه او یاا ځکاه حاې د ټوپاک ډز پاری وکاړو، 

و پدې کې پاه پداسې حال کې چې هغه نجلۍ بری او پاکه وي ن

هغې یاو ډول تاور لګاول دي او تاور لګاول کبیاره ګنااه دی پادې 

ُة ر ةةي للا عنةةه أن   هکلااه رسور کائنااات فرمااایک دي: ُيةة عةةن ابةةی ه
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َبَةةاتن قیةةل: ن »: رسةةَل للا صةةلی للا علیةةه وسةةلم قةةال َا السةة ع امل اجتن ةة
ُم للا  رسَل للا! ما هن قال: الشُ  ابهللن والسةحُ و قتةل الةنفْ الةيت حة

َم الزحةةةا و اب و التةةةَ  يةةة قةةةذف  اُ ابحلةةةق و أکةةةل مةةةال الیتةةةیم و أکةةةل الةةة
 1.«احملصنات اللا الت املؤمنات

ژباره: د ايب هریره ريض الله منه څخه روایت دی چې رسول 

الله صلی الله ملیه وسلم فرمایک دي: له اووه هالکوونکو 

ه هغه ګناهونو څخه ځانونه وژغورئ پوښتنه وشوه ای د الله رسول

کوم ديی رسول الله صلی الله ملیه وسلم وفرمایل: د الله رسه 

رشیک نیول، سحر او دهغه نفس وژل چی وژنه یې الله نارواکړی 

مګر په ح  رسه د یتیم د مال خوړل، سود خوړل، ددښمن د 

حملی پر مهال د جګرې نه تیښته او په مؤمنو پاکو بی خربه 

 ښځو پسې تور پوری کول دي.

ول ک یه معلومیږي چې په پاکو ښخو تور پور حدیث څخنو لدی 

غ ه ګ اه دی، نو په م کور ډول ناوړه دود کې په پاکو نجونو تور 

 پوریکول دي چې دا کړن د رشیعت له مخه مردود دی. 
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فضا  دا شان د ناوړه دود واده کې هغه  محبت او مینها  په ۴

وړل کیږي له منځه  اک د ښځه او میړه ترمنځ اچو  چې الله پ

 اځي.ترمنځ کرکه اونفرت، حسد او بغض ر  او په ځای یې د دوی

رضر رسایږي تاه  نجلۍ او د هغې کورنۍ  پدې ناوړه دود کې ا ۵

و د اسالمي رشیعت له ځاان تاه او بال تاه رضر رساول حارام دي ا

ع ةنح أ ِبي :چې رسول الله صلی الله ملیاه وسالم فرماایک دي څرنګه
بي النَّةةةبي ي  ُحم ة  ص ةةةاحي ةةة صةةةلى للا علیةةةه )ع ةةةني النَّةةةبي ي  صةةةلى للا علیةةةه وسةةةلم ) صي

ُ بيهي و م نح »: أ نَُّه ق ال   وسلم َُّ ارَّ ُ ع ل یحهي  م نح   ارَّ أ    ژبااړه:   1.«ش ا َّ ش ا َّ ارَّ

ماه د رساول اللاه أيب ِی د رشول صلی اللاه ملیاه وسالم صااحب 

رمایل: چااچې صلی الله ملیه وسلم  څخه روایت کوي چې وحی ف

ورکاوي  او  ه الله هغه ته رضر رسوي یعني جزایېبل ته رضر ورساو 

به هغه ته تکلیاف ورساوي یعناي  چاچې بل ته تکلیف ورساوه الله

 ورکوي.   جزایې

پدې ډول دود کې د دواړو طرفه دښامنۍ لاه منځاه وړو کاې ا  ۶

ځیني وخت قومي مرشان او ملکان دا نجلۍ هغاه ځاوان چاې  پاه 

ې په دا نجلۍ  ټوپک ویشتي پرته د رضاا د هغاې څخاه خپل رس ی
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ک پاری ویشاتلی دی او په نکاح  ورکوي او وایي چې اوس خو ټوپا

حال داچې د هغې د رضا پرته نکاح کول کوم رشمي حیثیت نلري 

دارنګه د دې نجلۍ د ورکولو په مقابل کې د نجلۍ کورنۍ تاه دوه 

د نجلاۍ کاورنۍ تاه ابل کاې یا درې او یا څلور نجونې د بدو په مق

ممال دی او دوی وایاي چاې ماوږ پاه چې دا یو غیر رشمي ورکوي 

کورنیو ترمنځ صلحه راولو او دا ګنااه او لاوی جارم دې رسه د دوه ؤ 

دی؛ ځکه ازاد مکلف انسان ورکول په بدو کې د صالحي پاه اړوناد 

دا صلحه په حرامو رسه دی او حرامه دی په دې هکله ح ت نبي 

َّ » و والساالم فرماایې:کریم ملیه الصال  ةليمينی ن لي ةاشيٌز ب ةنیح  الحُمسح الص ةلحُح ج 
ُ ام ةا ُ ن أ وح أ ح ةلَّ ح  َُّم  ح ةال  ة یعناې: د مسالامنانو تارمنځ هااره . 1«ُصةلحح ا ح 

صلحه جایز دی پرته د هغې صلحې څخه چې حارام حاللاه وي او 

 حالل حرام وي.

و د ناروا وینو تویولاو ا دا ناوړه دود په ځینو وختونو کې د قتل ا ۷

مين ةا ): تل لویه ګناه دي، الله پاک فرماحيسبب ګرزي او ق تُةلح ُمؤح َح م ن ية 
ااب   ُ ع ل یحةةهي و ل ع ن ةةُه و أ ع ةةدَّ ل ةةُه ع ةةذ  ةةب  ار  ةةا و ري ضي ا  يیه  اليةةد  ةةنَُّم خ  ةةز آُؤُه ج ه  ا   ج  ةةد  م تة ع م ي
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رسه ووژين څوک چې کوم مؤمن په قصاد او پاوهي ژباړه :  1.ع ظيیم ا 

د هغه سزا جهنم دی چې د همیش لپاره به پکې وي او پاه هغاه د 

ه لپاره یې لوی م اب تیار کاړی دی الله غضب او لعنت دی او د د

عةن ع ةد للا بةن »:  فرماایک دياو دارنګه نبي صلی الله ملیه وسالم 
ُو : َن علةى للا مةن عم أن الن  صةلى للا علیةه و سةلم قةال لةزوال الةدنیا أهة

د مبد الله بان مماروريض اللاه تعاالی مناه  ژباړه: 2.«تل رجل مسلمق

 څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله ملیه وسلم فرمایک دي:

دل په نزد د الله پاک د یاو مسالامن پاه نااروا قتال ې دنیا نړید ټول

 .دی اسانڅخه 

پدې ناوړه دود کې  ښځي رسه هغه د خوښۍ  او نیکاۍ فضاا ا  ۸

: اللااه فرمااایي، اماار کااړی لااه منځااه وړل کیااږي چااې  اللااه پااری

 ُ ق ا و جي حع ةل  ار  ةیةح َاح ش  ُ ُهة ُتُمةَُهنَّ  ة ع س ةى أ ن ت كح ُيهح ُُوفي   ةفين ث  لحم عحة ُُوُهنَّ ابي )و ع اشي
ً ا  ريية ًح ا ث  او کاه چیارې ئ ژباړه : او وررسه په نیکۍ چلند وکړ  3. يیهي خ 

چاې تاساې یاې ناه مو ورڅخه کرکه وکړه نو ډېر داسې شیان دی 
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په هغه کې د خپل حکمات لاه لاوری لاوی خیار خوښوی خو الله 

 اچولی وي.

ویشاتل ا  دا ناوړه دود یعنې په خپل رس په پیغله نجلۍ ټوپاک  ۹

رسه نکااح کاول زیاات وخات لاه  وشاکولیې او یا د ټکري څنډې 

ګاونډیانو او خپلوانو رسه پیشیږي او هغوی رسه د بد چلناد المال 

و حدیثونو کېګاونډی ته  رضر رسولو حرمات راغلای پهګ  ګرزي او

ُة ر ةةي للا عنةةه آن النةة  »: دا حاادیثبیلګااې ډولاا دی د ُيةة وعةةن أ  ه
صةةلی للا علیةةه وسةةلم قةةال: وللا ُيةةؤمنن وللا ُيةةؤمنن وللا ُيةةؤمنن قیةةل 

َايَةه ژباړه: قسام پاه اللاه  1.«من ن رسَل للا؟ قال الذي ُيؤمن جةاره ب

نلری، ایاامن نلاری، ایاامن نلاری، وویال شاول:  جل جالله ایامن

څوک یا رسول الله  وی فرمایل: هغه څوک چې ګاونډی د هغه د 

 ازار، زورولو اورشنه په امان نه وي.

رضر  د دې حدیث څخاه دا معلاومیږي چاې څاوک ګاوناډیانو تاه

هغاه څاوک چاې د خپال  رسوي هغه د کامال څښال نادی بنااث
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 او د رضا پرته ټوپاک پاه و  رسه ناوګاوندی په لور او خور په زور 

 . ذلک أعاذان للا من - کې داخل دی پدې ومید

لاه خپلواناو رسه  ېاری وخاتناوړه دود یعنې پاه نجلاۍ ټوپاک ویشاتل  اد 

او دا د  رابطاه قطاع کیاږيي په پایله کې له هغوی رسه د صله رحمکیږي 

لیاه څرنګه چې رساول اللاه صالی اللاه م ،رشیعت له مخې حرام بلل شوی

باااړه: د صااله رحمااي پااری ژ 1«ُ يةةدخل اجلنةةة قةةاطع رحةةم»:وساالم فرماااحي

کونکی به جنت ته داخال نيشا. ناور هام ګان احادیاث د صاله رحماي د 

م ابوړاندې په دنیا کې قطعي  د ګناه په هکله راغک ډېر وارې د دې ګناه 

 الله پاک ورکړي.

ډېر ارضار پکې  زیانونه  د دې ناوړه دود یکر شول او نور دا څو په شمیر

 . ، د دې لپاره چې بحث ډېر لوی نيش په همدې اکتفاث کووشتون لري

 

 

 

 

 

                                                           

، د حادیث شامیره: بااب صالی الارحم وتحارحم قطچعتهاایح االمام مسلم، بااب  صح - 1

۲۵۵۶. 
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 د ماشومانو حقوقو ته نه پاملرنه 

بل د هغو ناوړه دودونو څخه چې د ماوږ ټولناه کاې پاه ځیناو    

سیمو د هیواد کې منځ ته راځي هغه د کوچنیانو د حقوقاو ضایاع 

ه بل مبارت رسه د ماشومانو حقوقو ته نه پاملرناه ناو اړیناه دی یا پ

بوم چې د ماشومانو یعنې د هغو چاچې دمګاړۍ هغاوی ضاعیف 

او ناتوانه او مرستې ته رضورت لري لکان د راتلاونکی او مساتقبل 

ځوانااان، مرشااان او مسااؤولین بلاال کېااږي د هغااو حقااوق پااایامل 

او هغاو ناه شااقه دیاکېدل هم د یو دود په څیر په سیمو کې روا  

کارونه پاری کاوالی ې او تعلایم او ناورو حقوقاو تاه توجاه نيشا 

د ماشومانو یعنې د اهل او میال د مسئولیت په هکله الله کوالی، 

َا أنفسةکم وأهلةیکم انرا أيهةا الةذين آی) پاک جل جاله فرمایي: َا قة ای  1.أمنة

 .او خپل اهل د دوزخ له اوره وژغورئ ونهځانمومنانو  
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خربه  څهېر اړین یې بوم چې د ماشومانو حقوقو په هکله نو ډ

وکړم تر څو د ټولنې دغو يب وسه او مظلوم قرش ته توجه وې او 

په جنګ جګړو کې رشیک کړی شوي  ه دغو ناخوالو، د هر لوریل

اوپه شاقه کارونوکې له دوی څخه ګ ه اخستل کړی شوی په 

یایي کمي مادي ځینو حاالتو کې د دوی متولیانو له خوا د دن

ک ې لپاره مهاجرت او سفر ته مجبور کړی شوي چې ډېر یې په 

بحرونو کې د کبانو قرباين شول نو راځئ د دغه مظلومانو حقوقو 

ته په تفصیل رسه غوږ شو او په خپل ژوند کې د دوی حقوقو ته 

 جدی پاملرنه وکړو:

 حق د هغه نسبت خپل پالر ته: لومړی

ځی د ضاعف او باې وسای پاه حالات کله چې انسان دنیا ته را

کې وي او محتا  وي تر څو یاې څاوک وروزی، پاه غیاږ کاې یاې 

ونیساای او شاافقت او مهربااانی وررسه وشاای تاار څااو پخپلااو پښااو 

ودریږي دلته دی چېد اللهجل جالله د نسب رابطه چې د هغه د 

مااور او پااالر تاار ماانځ بیونااد دی باار قااراره ګرځااولی او د هغااې تاار 

م د هر ډول منایت او حقوقو څخه برخاه مان سیوری الندې ماشو 

هَ الذي خلق من املةآء ) کیږی. په دې هلکه اللهجل جالله فرمایی:
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ُا ُا  جعلةةه نسةة ا وصةةه اللااه تعااالی هغااه یات دی چااې د اوبااو  1. بشةة

ناورو )یاې د  (رابطاه)هغاه څخه یې انسان منځ ته راووست، ناو د 

 له مخې وټاکله. (قرابت)د نسب اوزوجیت  (رسه

 (فرزنااد خوانااده ګاای) ه دی چااې اللهجاال جاللااه د تبناايدلتاا

قضاایه او د اسااالم څخااه د مخااه د جاهلیاات رساام او روا  چااې د 

انسان د نسب د ح  تار مانځ حایال کیاده لاه منځاه یاووړ او وې 

 او ویااې نااه ګرځااول یعنااې: 2«.وماجعةةل أدعیةةاءکم ابنةةاءکم»:فرمایاال

 ایي:او دارنګااه فرماا«. فرزنااد خوانااده ګاای ستاساای حقیقاای زاماان

یعنې: هغوی تاه نسابت  3.«هو أقسط عندالله ادعوهم ألبائهم»

ورکړئ د هغوی پلرونو ته، دا د اللهجل جاللهپاه وړانادې مادالت 

 ته نږدی دی.

 حق ښه نوم درلودل: دوه یم

د ماشوم د حقوقو څخه یو هم د ښه نوم درلودل دی، ځکه د 

 نوم پرته د انسان معرفت ممکن نه دی.
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ه ده چې هغه د خپلو حقوقو او امتیازونو همدا راز ممکنه ن

ع نح أ ِبي الدَّرحد اءي ق ال  ق ال  »:برخمن شی. په دې هکله روایت دی
ُح اشيُكمح   -صلى للا علیه وسلم-ر ُسَُل ارَّي  َيی ام ةي ِبي  م  الح َح ن  ية  َح ع  لينَُّكمح ُتدح
شيكُ  ُح اءي آاب  ُح اء ُثمح و أ  َا أ  ُن سي اړه: د أيب الدراث ريض الله ژب 1.«مح   أ حح

تعالی منه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله ملیه وسلم 

فرمایلی: تاسئ به د قیامت په ورځ په خپلو نومونو او د پلرونو په 

 نومونو غوښتل کیږي، ځکه نو ښه نومونه غوره کړئ.

او د ښه نومونو څخه لکه چې په احادیثو کې راغک دي هغه 

جالله ته د انسان د بنده ګۍ داللت وکړي لکه  الله جل دي چې

مبد الله، مبدالرحمن.... او داسې نور یا د انبیاث ملیهم الصالو 

والسالم  له نومونو څخه وي لکه محمد، ابراهیم، موسی او داسې 

 نور.

 حق: درېیم

 

مقیقااه هاام د ماشااوم د حقوقااو څخااه ده چااې پااه مقیقااې رسه  د 

چاې پاس لاه والدت څخاه یاو  ماشوم د والدت څخه ملانځال دي
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پسااه یبااح کیږحاااو د ماشااوم د رس ویښااتان خریاال کیږحاااو د پسااه 

غوښه لکه د قربانۍ ویشل کیږي چې ښه ورځ یاې اووماه ده چاې 

د نه امکان پاه صاورت کاې څوارلسامه او یاا یوویشاتمه ورځ ګنال 

 .شویده

 د عقیقې حکم سنت دی:

ي او په دې که څه هم دځینو فقهاوو له نظره هغه واجب ګنل کیږ

نظر دی چې تر څو پسه یبح نشی واجب د والدینو له یمی څخاه 

نه سااقپ کیاږی، اماا د جمهاورو فقهااوو راحاج قاول دا دی چاې 

مقیقه په هغه صورت کې چې انسان یاې وساه ولاری سانت ده او 

چاې مقیقاه د )ونیو په منځ کې ده. په دې هکله نی ه یې د دریو ا

یاات شااویدی چااې د هغااې زیااات حدیثونااه روا (ماشااوم حاا  دی

ُ ع ل یحةهي »: جملې ناه دا رواحات هام دی ع ةني احلح س ةنيأ نَّ ر ُسةَل  للاي ص ةلَّى ارَّ
ن  م  السَّةابيعي َح ب ُح ية ة ةٍة تُةذح  َ َيی : " بيع  َ تيةهي " أ وح ق ةال  َيی ُحت  ٌن بيع  ُم ُمة : " الحلُةال  و س لَّم  ق ال 

ُُحل ُق ر أحُسُه و ُيس مَّى وی ماشوم معل  دی د مقیقی تر نوی پیدا ش 1.«و 
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اداث کولو پوري چې په اوومه ورځ به یبح شای، د ده ویښاتان دې 

 وخریل شچنوم د کیښودل شی. 

 

 حق دی: (شیدو خوړلو)د رضاعت  څلورم

د کوچني د زیږیدلونه پس لومړنی مهم خوړو ته چاې ارتیاا لاری 

هغاه د مااور شاایدې دي. مااور د شافقت او ماااطفی لااه مخاای دی 

ت څخه رس غړونه نکوی او په رضا او رغبات رسه دا وجیباه مسؤولی

 تر رسه کوي.

د ماشوم د ح  او د مینادو د مساؤولیتونو پاه هکلاه اللاه تعاا  

َلنی کةةةاملنی ملةةةن أراد أن يةةةتم )فرماااایي:  دهةةةن حةةة َالةةةدات يُ ةةةعن أُو وال
 .1 الُ اعة

میندی خپلو ماشومانو ته تر دوه کلونو دې شیدې ورکړئ، د 

 ه چې غواړی د رضامت موده پوره کړي.هغه چا لپار 

 د تعلیم حق: مپنځ

هغه څه چې د ځان څخه د مرشوع په هلکه دی او همدا راز د 

بدين لیاقت تقویه او ورزش او داسې اور دی په اسالم کې مرشوع 

                                                           

 آیت. ۲۳۳د البقرې سورت،  - 1
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دفاع د یو مسلامن مسلم ح  ګ ل کیږي چې په مام ډول 

 الندیني چارې رانغاړي:

دفاع چې د جهاد تر مفهوم الندې د اا د دین او مقیدې څخه  ۱

 الله جل جالله په الره کې تر رسه کیږي.

 اا د نفس څخه د فاع. ۲

 اا د آبرو، مزت او کرامت څخه د فاع. ۳

ع نح س عيیدي بحني ز يحٍد ع ني »:اا په دی هلکه حدیث رشیف دی چې ۴
َ  ش هيیٌد و م نح م نح قُتيل  ُدون  م الي »ق ال  :  -صلى للا علیه وسلم-النَّبي ي  هي  ة ُه

َ  ش هيیدٌ  ليهي أ وح ُدون  د ميهي أ وح ُدون  ديينيهي  ة ُه  1.«قُتيل  ُدون  أ هح

ژباړه: د سعید بن زید له نبي صلی الله ملیه وسلم څخاه روایات 

ې هغاه  شاهید دی، څاوک چاې د  لاهوحی فرمایل:   کوي چې 

 خپل دین د دفاع په خاطر وژل ې هغه شهید دی.

م په حدیث رشیف ثابته ده چې پیغمربصلی الله ملیه دا ه

وسلم د اوالدونو په ښوونه او روزنه او د هغوی آشنا کول د آس 

سپریدلو او تیر اچولو باندې تأکید کړیدی. ځکه نو هر هغه څه 

چې د انسان د فکر او یهني ودې یا بدين تربیت یا د ځان، مال، 

                                                           

 .۴۷۷۴سنن أيب داود، باب   قتال اللصوص، د حدیث شمیره:  - 1
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 ور وي او هغه ته اړتیا مزت او آبرو څخه د مرشوع دفاع لپاره ګ

لري، د هغه زده کړه او پوهیدل د هغه د مسلمو حقوقو څخه ګ ل 

کیږي. په دې برخه کې باید تقصیر او اهامل ونيش بلکې د هغې 

د حصول او تحصیل زمینه برابره ې تر څو ماشومان هغې ته 

 الس رسی پیدا کړي.

 حق د ماشوم څخه د نظر غوښتنه:  شپږم

ظر غوښتنه د مترین او د هغو د هڅولو پخاطر تر د ماشوم څخه ن 

څو په راتلونکې کې وکوالی ې د پوخ نظر او رایي خاوند وي دا 

هم د ماشوم او کوچني رسه د اسالمي رشیعت رسه سم چلن 

دی، ماشوم په هر شی کې مترین ته اړتیا لري تر څو هغه 

 ي.استعداد یې چې الله  جل جالله ورکړیدی تقویه او وده وکړ 

دلته دی چې کله دماشوم څخه د کومې موضوع په اړه پوښتنه 

کیږي هدف د هغه د استعداد رسکوب کول نه بلکې د هغه د 

استعداد د معلوماتو پوهه او د برداشت ځواک وي. کله چې 

ځواب یې سم وي باید هغه ال زیات تقدیر او تشوی  ې تر څو د 

ب ې او که هغه د یهني ودې او د زیاتی هڅې او هاند سب

چیرې ځواب یی سم نه وي، نباید چې د رسزنش رسه مخامخ 
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شی بلکې په ډېره مهربانۍ رسه باید الرښوونه ورته وشچرت څو 

 حوصله او همت یې اغیزمن نيش.

په دې هلکه یعنې دماشوم د استعداد، معلوماتو او یهني او فکري 

َا ..  فن أنستم منهم رشدا  ): ودې په هلکه قرآن پاک وایي اد ع
َا م. وچنیانو یتیامنو/ ک)یعني که چیرې تاسو دهغو  .1 ..للیهم أم

پوه احساس کړه؛ نو مالونه یي  (چې پلرونه یي وفات شویوي

 ورکړئ. 

همدا راز اسالم هر ډول کورين تاوتریخوالی منع ګرځاولی دی 

ځکه د مور پاه وړانادې تااوتریخوالی چاې د ماشاوم واقعاي تکیاه 

ری اوخااوف د فضااا بامااث ګرځااي او پاار ځااای ګ اال کیااږي، د ویاا

ماشوم مستقیمه اغیزه لري. په حدیث رشیف کې یکر شوي چاې 

کله به رسول اکرم د ماشوم ژړا واوریدله نو خپل خوږ قرائت به یې 

َ ي » لنااډ کااړ: ْي بحةةني م اليةةٍك ع ةةني النَّةة ي ي صةةلی للا علیةةه وسةةلم ق ةةال  لي ع ةةنح أ ن ةة
ةي   أُ  ةةنح    دحُخةةُل يفي الصَّةةال  َّةةا أ عحل ةةُم مي ةةاء  الصَّةة ي ي   ةةأ    ََُّز  ي ُح ُع بُك  ةةا   ةةأ  رييةةُد ليط ال تة ه 

اشيةهي  ةةهي ميةنح بُك  ةدي أُم ي ةدَّةي و جح ځینااي وخاات زه پااه ملانځااه کااې  :ژباااره 2.«شي

                                                           

 آیت. ۶ا د النسآث سورت، 1

 .۷۱۰حدیث شمیره: ا صحیح البخاري، باب من أخف الصالو مند بکاث الصبي، د  2
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ړا ماې تار غاوږه داخلیږم غواړم چې ملونځ اوږد کړم؛ نو د ماشوم ژ

بلاه چاې زه درک مخترص کړم د هغاه لاه ک (قرأت)ې؛ نو ملونځ 

 کړم احساس د تکلیف د مور د ژړا د هغه څخه.

 حق د ماشوم ساتنه اوحفاظت:اووم 

د حفاطت کلمه مامه ده او دماشوم سااتنه د هار ډول خطار پاه 

وړاندې افاده کوی لکه جسمي رواين،اخالقاي، مصابي او داساې 

 نور خطرونه.

 دماشوم وهل او ټکول په اسالم کې منع دی او دا چاې پاه لاس

کلنی کې د ملونځ په برخه کې د ماشوم تأدیب ته اشاره شاویده، 

مراد داساې وهال ناه دي چاې  د ماشاوم د معیوبیات سابب ې 

بلکااې هاادف تأدیااب دی،هماادا راز د ماشااوم ساااتنه د فرهنګاای 

انحرافاااتو، الکهااولی مااوادو د اسااتعامل، مخاادره لکااه چاارس، 

رضوری هیروئین او نور چې صحت او اخالق ته یاې زیاان رساوی، 

 ګ ل کیږي. 

 م حق د نفقي:ات

نفقه مبارت دی د ژوند د اړتیاوو لکه خوراک، څښاک، کور، کا  

 او داسې نور.
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 د نفقي د لزوم سبب دوه شیان دي:

 زوجیت، چې د ښځې نفقه پر میړه باندې الزمه ده. الف:

 د اوالد قرابت، لکه والد، ولداو داسې نور.ب: 

ابت چې د اصول او فروع تر منځ د نفقي په هکله هم د والدت قر 

دی، مقصد ګ ل کیږي او د نفقي وجوب هم په همدې اساس 

 دی.

 له نظره:  وسنتاو د قرآن  وجوب د نفقي

 .1. .ذوسعة من سعته.لینفق ) :الله پاک فرمایي

 نفقه دی وکړئ توان لرونکی د خپل توان رسه سم.

وعلی املولود له رزقهن وکسوتهن ) :اودارنګه فرمایي

 2..(..باملعروف

غو ښځو چې ماشوم ته پر والد الزمه ده نفقه  او لباس د ه

 ( په ښه طریقی رسه.شیدې ورکوي )د اجرت په مقابل کې

                                                           

 آیت. ۷ا د الطالق سورت، 1

 آیت. ۲۳۳ا د البقرې سورت.  2
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په حدیث کې راغک دي چې د ابو سفیان ښځې د هغه د بخل 

څخه پیغمربصلی الله ملیه وسلم ته شکایت وکړ چې پر هغې او 

 : الله ملیه وسلم وفرمایل اوالدونو یې نفقه نکوي، پیغمرب صلی

ی ان  » ا  بينحةةت  ُعتةح  ةةة  ق ال ةةتح ن  ر ُسةةَل  للاي لينَّ أ اب  ُسةةفح نحةةد  نحةةد  )هي ةةة  أ نَّ هي ع ةةنح ع اشيش 
  ُ  َ ُهةة نحةةُه و  ُت مي ةةذح فيیةةِني و و ل ةةديي ليَُّ م ةةا أ خ  ْ  يُةعحطيیةةِني م ةةا ي كح یٌح و ل ةةیح ر ُجةةٌل ش ةةحي

َ ةال  ُخةةذيي م ةا ي   فيیةكي ية عحل ةُم  ة  د ح اات مائشااې ريض اللااه  ژباااړه: 1.«كح

تعالی منها څخه روایت دی چې وایي: هناده د متباه لاور وویال: 

اي رسول الله  ابوسفیان بخیل دی ما او د ما اوالد تاه دوماره څاه 

نه راکوي چې د موږ بس ې، آیا جایز دی چاې پاه پ اه څاه تاې 

د ساتا د او )ایل: دوماره تارې واخلاه چاې د ساتا واخلمی وحي فرم

   کفایه ې. (والدا

د ماشومانو حقوق ډېر زیات دي د بېلګې په ډول مې دا څو 

ماشومانو د حقوقو تلف په ځینو سیمو ؛ ځکه د شو حقوق یاد کړل

کې د روا  په څیر ورته کتل کېږي، د دوی د هر ح  تلف هلته 

یو دود او روا  ګرځیدلی او د ماشومانو هر ح  په ځای کول د 

                                                           

بَاٌب إِیَا لَْم حُنِْفِ  الرَُّجاُل فَلِلَْمارْأَِو أَْن تَأُْخاَ  ِبَغاْْيِ ِملِْماِه َماا حَْاِفچَهاا ا صحیح البخاري،  1

 .۵۳۶۴، حدیث رقم: َوَولََدَها ِبالَْمْعُروِف 



 د ماشومانو حقوقو ته نه پاملرنه 
  

157 
 

دود د حل الر دی، الله پاک دوکړي چې د دوی ټول دې ناوړه 

 حقوق په سمه توګه ادا کړی ې.

دودونه مو په دې کتاب کې بیان کړه دا نه  (۱۶)دا شپاړس 

او نور نشته بلکه دي دې موږ په ټولنه کې چې همدا ناوړه دودونه 

نور په لس ګونو ناوړې دودونه او دا د منونې په توګه یکر شول  او 

او شتون لري چې د اسالمي رشیعت له مخه مردود دي  رواجونه

بیلګې په ډول:  نوروزي، اخرتی د موږ په ټولنه کې شتون لري د 

او برايت د افغانانو هغه ځانګړي رسم او رواجونه دي چې د دغو 

خاصو ورځو په رانږدې کیدو رسه یې د هلک کورنی خپلې کوژده 

اړخ له ډیرو ما  شوې ناوې لپاره ور وړي په پای کې د هلک 

د  تو کېستونزو رسه الس او ګریوان ې تر دې چې په ځینو حاال 

واده مراسم ډېر ورسته کوي، ولور اخستل او په هغه کې ډېر 

افراط کول او داسې نور د دې ټولو حل د اسالمي رشیعت په 

 تطبی  رسه تأمین کچږي.

د هغه نور هم داسې ناوړه دودونه په هیواد کې شتون لري چې بای 

 ټول د رشیعت په درشل کې حل او فصل ې.
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 د حل الرې چارې: 

د دې ناخوالو او ناوړه دودونو څخه د خال  الرې چاارې پاه النادې ډول 

 دي:

اا اسالمي رشیعت په ټولو برخو د ژند کې تطبیقول؛ ځکه  ۱

اسالمي رشیعت د انسان ټولو حاالتو حتی د هغه د پیدایښت 

خه ورسته، ته شامل دی. غوره حل د څخه وړاندې او د مرت څ

ټولو ستونزو د الله پاک رشیعت ده او د هغه څخه مخ اړونه سبب 

 د هالکت او د دنیا او اخرت خرسان دی.

   ناف ه قوانینو تطبیقول.                                  درستارسي په ټولو وګړو - ۲

و د پوهې کاه د اسالمي ارزښتونو او د قوانینو په اړه د خلک - ۳

 لوړول، ترڅو د داسې ناوړه دودونو مخنیوی وې .

 د هیواد اقتصاد پیاوړي کول.   -۴

ا د ګنو الرو چارو او وسایلو له لوری د رشیعت خال ف رواجونو  ۵

 او منعناتو په  ناوړه پایلو د خلکو خربتیا.

دې  ا د احتساب اداره په ټول هیواد کې پیاوړې کول؛ ځکه ۶

او د  کې د روح په څیررضوري ده په اسالمي هیواد ادارې شتون

دې ادارې په پیاوړتیا  او ممل رسه به دې ناوړه دودونه ته د پای 
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ټکی کیښودل ې او ټول وګړي ښځینه او نارینه به د ارامۍ، 

 .سوکالۍ، آبادۍ په فضا کې ژوند وکړي
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 خامته

په ټولنه کې ډیر د وړاندې وینا څخه څرګنده شوه چې د موږ  

ناوړي دودونه او رواجونه شتون لری چې ځینې د هغو څخه یکر 

شول چې هغه دادي: د شغار یا بدل واده، د میراث څخه د ښځو 

میراث کې وړل، د نجونو  محرومیدل، ښځې د مال په ډول په

 داسې نور... او ري ودونه او په بدو کې د ښځو ورکولپلورل، اجبا

ر دودونه ل یکر شوی دي نور هم داسې ډېپه ډو دا دې بېلکې  

شتون لري چې د اسالمي رشیعت رسه په ټکر کېدي نو هر کله 

چې اسالمي رشیعت تطبی  کړو د ټولو ناخوالو او بدبختیو څخه 

 په په ډېر اسانۍ خالص شو.
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 وړاندیزونه 

د یاد شوو ناوړه دودونو او رواجونو څخه د خال  لپاره دا الندې 

 یزونه یکر کوم:وړاند

ا د ناوړه او رشیعت او قانون رسه په ټکر کې دود او روا  پلې ۱

 کونکې باندې اسالمي رشیعت او قانون تطبیقول.

ا د  داسې ناوړه دودونو په هکله د رسمي او خصو  ادارو ۲

لخوا باید ورکشاپونه، سمینارونه او د کتابونو او مقالو لیکنه په پام 

کو ته یې د هغو ناوړې پایلې او اغچزې په کې ونیول ې ترڅو خل

 ډاګه ې او په نتیجه کې یې خلک ځان ترې وژغوري.

ا خپل اوالدو او هر هغه چا رسه چې د هغو متولیان او واکمنان ۳

یو د خپل کور په ودانۍ کې وررسه مشوره وې او ورسته د 

مشورې څخه د هغو د واده تصمیم ونیول ې او داسې کړن به د 

ناخوالو او بدبختیو لکه د کور څخه د تېښتو، ځان  وژنې، ډېرو 

 دښمنۍ، بی اتفاقۍ او داسې نورو ستونزو څخه مخنیونه وکړي.

 په هیواد کې د تعلیم، پوهاوی او لیک لوست کاې زیاتول. – ۴

 ا په هیواد کې د اقتصادي وضعې کاې لوړول. ۵
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 ا د مکافاتو او مجازاتو ترویجول. ۶

 د کاری زمینو زیاتول.ا په هیواد کې  ۷

تعلیمي مراکز، تأسیسات او مدارس رغونه تر ا د هیواد په کاه  ۸

څو د موږ مؤمن ملت د نورو او د خپلو حقوقو څخه پوهاوی په 

السته راوړي او په پایله کې دا ناوړه دودونه ته د پای اسانۍ رسه 

 ټکی کېښودل ې.
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 مصادر او رسچینې

 قرآنکریم.   -۱

                                                                                                                  .ئعالصنا ئعبدا  -۲

تفسْي القرآن العظچم .يب الفداث إساممچل بن ممر بن كثْي  -  ۳  

  سامي بن محمد سالمی، یها بتحق ۷۷۴القرې، املتوفی

 ها.۱۴۲۰: الثانچی الطبعیطچبی للنرش والتوزحع، : دار النارش

 هاا.۷۴۵.يب حیان الغرناطي املتوفی:  تفسیرالبحر املحیپا ۴

یم والسابع املثااين ظن العآ ر   تفسیر الق تفسیر روح املعاينا ۵

 هاا۱۲۷۰.يب الثناث ا.لويس املتوفی: 

تفسیر معارف القارآن، د موالناا مفتاي محماد شافیع، د وحیاد ا ۶

 ه ژباړه، مطبعه وحیدي کتب خانه د کال چا   غیر معلوم.الل

تناویر املجاهادین، د حرکات د جمعیای العلاامث ناامتو ملاامؤ ا  ۷

 کال.  ۱۳۷۰تألیف، 

حزحاد بان جامع البچان   تأوحل القرآن،محمد بان جرحار بان  - ۸

هااا  ۳۱:املتااوفیجعفاار الطربي، كثااْي باان غالااب اامااک، .يب
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: الطبعی: مؤسساای الرسااالیالنااارش بتحقیاا  أحمااد محمااد شاااكر،

 . ها۱۴۲۰ا.و ، 

.يب مبااد اللااه محمااد باان یزیااد القزوینااي  ساانن اباان ماجااه-۹  

 . هاا۲۷۳املتوفی: 

سنن أيب داود أيب داود سلیامن بان ا.شاعث السجساتاين، ا ۱۰

 هاا.۲۷۵املتوفی: 

ساانن النسااايئ .حمااد باان شااعیب النسااايئ، املتااوفی: ا  ۱۱

 هاا.۳۰۳

لرتماا ي ملحمااد باان میيساا ابااو میساای الرتماا ي ساانن ا - ۱۲

 السلمي بتحقی  احمد شاکر.

 شیخ االسالم ابن تیمیه کتاب. یی لالسیاسی الرشم ا ۱۳

رشح مشااال ااثااار .يب جعفاار أحمااد باان محمااد املعااروف  -۱۴

 ها(.321بالطحاوي )املتوىف : 

شااعب اإلميااان .حمااد باان الحساا  باان مااک باان مااوىس  -۱۵

ْوِجردي   .هااااا458الخراساين، أبو بار البچهقي )املتوىف :الُخرْسَ

 صحیح البخاري ملحماد بان اسااممیل برتقایم مباد البااقي -۱۶

 .هاا۲۵۶املتوفی: 
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املتااوفی:  حجااا  القشاایريالباان  مااام مساالماال ا صااحیح  ۱۷

 .هاا۲۶۱

د محمااد شاامس الحاا  ،مااون املعبااود رشح ساانن أيب داود -۱۸

 .لشاملیالعظچم آبادي أبو الطچب، املکتبی ا

 الفتاوی الهندیی. -۱۹

 اباو الفضال بان حجارأحماد بان ماک حاافظ فتح الباري للا  ۲۰

 .هاا۸۵۲املتوفی:  العسقالين رحمه الله

 چاا  ځاایدلته للدکتور وهبی الزحیک، الفقه االسالمي و أ  ا ۲۱

 .۱۳۷۰ه رشیدیه پچښور، مکتب

 .املبسوط  -۲۲

 .نورومجلی الجامعی اإلسالمچی باملدحنی املا  ۲۳

تاألیف لجنای مان العلاامث   دولای  ا مجلی االحکام العدلیای. ۲۴

 العثامنیی.

مرقاااو املصااابیح رشح مشااکاو املصااابیح د مالمااک قاااري، - ۲۵

 مکتبه شامله.

 . هاا۲۴۱بن حنبل املتوفی:  مسند االمام أحمدا  ۲۶

ملحمد بن مباد اللاه الخطیاب التربیازي مشکوو املصابیح  - ۲۷

 ها۷۴۱املتوفی: 
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، املتاوفی: .يب بکار ابان أيب شایبی مصنف ابان أيب شایبیا  ۲۸

 .هاا۲۳۵

املنها  رشح صحچح مسلم بن الحجا ،أبو زكرحا ححچى بان ا  ۲۹

 املکتبی الشاملی.، رشف بن مري النووي

 تاألیف وزارو ا.وقااف والشائون املوسومی الفقهیای الکویتیای -۳۰

 .االسالمچی بالکویت

ره، د ختیځی مدیرتانې لپاره ساچمه ایاز نړیواله روغتیایي ادا -۳۱

دخانیااتو پاه اساتعامل کاې د رشیعات حکام، ژبااړونکی  د دفرت،

 پوهندوی ډاک ر بشیر نورمل.

رغینااين، لربهان الدین امل الهدایی   رشح بدایی املتبديا  ۳۲

 .هاا۵۹۳املتوفی: 

و نتَ   كنشهد آن   اله اُ انت نستلفُ  كاللهم وحبمد نكس حا
 لیكا

 

 

 


