اصالح نهایی گردید :فولدرمضامین چاپ شده برج جوزاسال1395

لیکوال :څېړنوال نصیراحمد"نوربخش"

پرښځو د تاوتریخوالي ناوړه پایلی په ټولنه کې د بیالبیلو زړه بګنونکو پیښو المل ګرځې ،چې په ترڅ کې یې کورنی شخړی ،د ښځې اوخاوند
ترمنځ بیلتون ،له کورڅخه تېښته ،د خپل عزت خرڅول (زنا) ،ځان وژنی او ځان سوځونی منځ ته راځې ،سربیره پردی کورنی نظام چې د
ټولنی اساس ی بنسټ دي ړنکیږی او ماشومان چې د انساني نړی راتلونکی تضمینوی د تاوتریخوالي په فضاء کې نیم ګړی روزل کیږی ،د
بیلګې په توګه یوازی په  ۱۳۸۶ملریز کال کې پرښځو د تاوتریخوالي رسمی آمار ښیې چې ( )۱۰۱۱وقایع ثبت شوی 1)(،پداس ی حال کې) چې
و اقعـی آمار شاید په مراتبو لدی څخه زیات وی ،ځکه چې د مختلفو دالیلو پراساس زیاتره پرښځو تاوتریخوالي پټ پاتی کیږی او رسمی
مراجع پری نه خبریږی ،د تاتریخوالی ځینی ناوړه پایلی په راتلونکې توګه تراجمالی څیړنی الندی نیسو ترڅو ددی ستر بشری ناورین څخه د
خالصون لیاری د اسالمی شریعت په رڼاکې ترالسه کړو او د انساني فطرت مطابق په ډاډ منه فضاء کې کورنی ژوند ته مخه کړو.
۱

جګړه چې د انسان لپاره نه ښایې او د بشری کرامت سپکاوی ده د تاوتریخوالي له کبله منځ ته راځې ،مداوم تاوتریخوالي ولو که لفظی
هم وی د وخت په تیریدو سره او د عکس العملونو په ترڅ کې په خونړی جګړی بدلیږی ،د ښځې اوخاوند ترمنځ خوګ او له مینی ډک تړاو
په نه خوښونکې ژوند باندی بدلیږی ،کله دا جګړه د عاقدینو د خصوص ی ژوند له حریم څخه عبورکوی ،د دوکورنیو او قومونو ترمنځ
(ښځې او میړه) په جګړی بدلیږی ،چې دتل لپاره په ګډ ژوند کې یوه نا آرامه فضاء را مینځته کوی ،د ماشومانو په روزنی ناوړه اثر پریږدی،
له بلی خوا د جګړی په نتیجه کې کله ناکله د بدن غړی تلف کیږی ،پرپټوکو اثر پریږی ،معیوبیت او معلولیت رامنځ ته کوی ،کله هم بشر
د انسانيت له مرز څخه عبورکوی او د ځناورو درجې ته ورکوزیږی ،هغه تاوتریخوالي چې د جګړی په ترڅ کې رامنځ ته کیږی او د معیوبیت
المل ګرځې په اسالمی شریعت کې د هغه د فاعل لپاره حد ټاکل شوی ،د اسالم له نظره ددی ډول تاوتریخوالي فاعل په بااملثله سزاء
باندی محکوم ده ،پدی هکله قرآن فرمایې :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞﭼ املائدة٤٥ :

نفس د نفس په بدل کې ،سترګه د سترګي په بدل کې ،پزه د پوزې په بدل کې ،غوږ د غوږ په بدل کې ،غاښ د غاښ په بدل کې او
زخمونه سره انډول دی .همداراز د افغانستان د جزاء قانون ملړی ماده د پورتنی حکم په تایېد څرګندوی چې «داقانون تعزیری جرمونه او
جزا ګانی تنظیموی ،د حدودو ،قصاص اودیت د جرمونو ارتکاب کوونکی د اسالمی شریعت د حنفی فقهی د حکمونو سره سم مجازات
کیږی» 2)(.هغه جګړه چې د بدن د غړو په ماتیدو ،زخمی کیدو ،شنډیدو او یا معلول کیدو باندی تمامه ش ی ،د افغانستان د جزاء په
قانون کې د  ۴۰۷مادی پراساس ورته داډول جزاء ټاکل شوی« ،که یو شخص عمداۍ بل شخص په داس ی ډول زخمی یاووهی چې د پری
کیـدو یا نقصان یا ماتیدو یا د بدن د اعضاوو څخه د یوی عضوی د کاره ولیدو یا په دوام لرونکی معلولیت منجر یا د هغه د یوی حواس
د فقدان موجب وګرځی د خساری په جبران عالوه په متوسط حبس چې ددری کلونو څخه کم نه وی محکومیږی» 3)(.بناء د تاوتریخوالي
له ناوړه پیښو څخه یو هم د عاقدینو ترمنځ جګړه ده چې د کورنی نظام بنسټ نړوی او په نوموړو ناببره پيښو تمامیږی چې د اسالمی
شریعت له نظره غیرمشروع کار ګڼل شوی.
۲

 - 1بانگ معلوماتي محو خشونت عليه زنان )۲( ،مخ.
 -۲د جزاء قانون ،لومړی ټوک ،ملړی ماده )۱( ،مخ.
 - 3د جزاء قانون ،لومړی ټوک 407 ،ماده )۴۰۷( ،مخ.

د تاوتریخوالي له ناوړه پایلو څخه د ښځې اومیړه ترمنځ د طالق او تفریق په توګه بیلتون رامنځ ته کیږی ،سره لدی چې طالق او تفریق د
ټاکلو مناسبتونو په ترڅ کې د تاوتریخوالي نه د خالصون په موخه د اسالمی شریعت په رڼاکې ورستی د حل لیار ده ،اما طالق په اسالم کې
یوازی د ستونزو د هواریدو لپاره په مقید ډول جایز ګڼل شوی ،له همدی کبله رسول اکرم(ص) له طالق نه د بدو حاللو په نامه سره
ه َ
َْ َ ُ ْ َ َ َ ه
َّللا الطال ُق» 1)(.ترجمه :بدترین حالل د خدای(ج) په نزد طالق ده .ځکه چې د
یادونه کړی ده لکه څرنګه چۍ فرمایې« :أبغض الحال ِل ِإلى ِ
طالق په ترڅ کې د ماشومانو په تیره بیا زمونږپه ټولنه کې د ښځې برخلیک له جدی ګواښ سره مخ کیږی او د ژوند پاتی برخه به په ټولنه کې
د مطلقی په توګه په حقارت سره بی سرپرسته تیروی او خاوند هم د روحی ،اقتصادی او کلتوری فشارونو له کبله چې د طالق په ترڅ کې
منځ ته راغلی تهدیږی.
همداراز تفریق چې دعیب ،ضرر ،عدم انفاق او غیابت په ترڅ کې رامنځ ته کیږی 2)(،په مستقیم اوغیرمستقیم ډول د تاوتریخوالي له
عواملو څخه ګڼل کیږی چې د ښځې او خاوند ترمنځ بیلتون راوړی او ټول هغه ناوړه پایلی چې د طالق په پای کې ښځو ماشومانو او خاوند ته
متوجه کیږی د تفریق له کبله هم منځ ته راځې ،بناء طالق او تفریق پرښځو د تاوتریخوالي له ناوړه پایلو څخه ګڼل کیږی چې منفی اغیزی یې
پرعاقدینو او ماشومانو تباه کونکی اثر پریږدی.
۳

د میړه یا د پالر له کورڅخه د ښځو تېښته (فرار) د تاوتریخوالي له ناوړه پایلو څخه ګڼل کیږی ،په تیره بیا زمونږد ټولنی په شان په هغو
ټولنوکې چې ښځې عدلی او قضایې مراجعوته الس رس ی نلری او د ښځو مشروع شکایت هم نه اوریدل کیږی ،کورنی او بهرنی چاری په
مطلقه توګه د نارینه وو په واک کې دی ،د تاوتریخوالي د شدت په نتیجه کې ښځې د نجات په موخه پرته لدی چې په پایلو باندی یې عمیق
سوچ کړی وی ،له کور څخه دعدالت په لور تېښتی ته مخه کوی ،زیاتره داس ی پیښ ی په ټولنه کې ډیری ناوړه پایلی لری ،له یوی خوا ښځه
د نا اهله کسانو السته ورځې چې د هغی په عزت باندی لوبی کوی او له بلی خوا زمونږپه کلچر کې دا ډول پیښ ی د کورنی ټولنیز ارزښت له
تباهی سره مخ کوی چې د فراری ښځې د مرګ او ژوند خبره پری تړلی ده .د  ۱۳۸۶ملریز کال په اوږدوکې ثبت شوی رسمی آمار ښیې چې  ۴۹تنه
ښځې د کورنی تاوتریخوالي او شخړو له کبله له کور څخه تېښتې ته اړشوی 3)(،پداس ی حال کې چې ښځې د تاوتریخوالي په نتیجه کې د
تېښتی حالت ته رسول اوله کور څخه یې زړه توری کول ،د غوره انساني او اسالمی اصولو سره ښکاره مخالفت دي.
۴

د کورنی تاوتریخوالي له کبله ښځې د روحی او جسمی آرامتیا پخاطر د مخدره توکو استعمال ته مخه کوی او ددی هدف د ترالسه کولو
لپاره هرډول نشه یې توکې لکه :الکول ،هیرویېن ،تریاک ،چرس ،سګرت اونصوار استعمالوی ترڅو د ځو شیبو لپاره خپله آرامتیا وساتی د
وخت په تیریدو سره نوموړی عادت په اعتیاد بدلیږی ،پدی صورت کې د مخدره توکو د السته راوړلو پخاطر د هرراز ناوړه عملونو او بدملنی
امکان شته.
له بلی خوا کله هم اعتیاد په زور سره په ښځې باندی تحمیلیږی په تیره بیا په هغه صورت کې چې میړه یې معتاد وی ،یاهم د عادت په
ډول له خاوند څخه ښځې او اوالدونو ته سرایت کوی ،د ۱۳۸۶ملریزکال ثبت شوی رسمی آمارښیې چې له  ۴۶۲څخه زیاتی ښځې د کورنی
تاوتریخوالي له کبله په اجباری توګه معتادی شوی او د بیالبیلو کورنیو ستونزو له امله په اعتیاد اخته شوی 4)(.په داس ی حال کې چې د
ُ
اسالم له نظره هرنیشه کونکې ش ی حرام ده ،پدی هکله رسول اکرم(ص) فرمایې« :ك ُّل ُم ْس ِك ٍر َح َرام» 5)(.ترجمه :هرنیشه کونکی حرام ده.
 - 1سنن ابن ماجه ،باب الطالق ،رقم الحدیث (.)۲۰۹۶
 - 2قانون مدنی افغانستان )۲۴-۲۷( ،مخونه.
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په اسالمی شریعت کې مسلمانان د نیشه یې توکو له استعمال څخه منع شوی ،بناء دا ډیره ستره ګناه ده چې د تاوتریخوالي له کبله
مسلمان وګړی د نشه یې توکو استعمال ته مخه کوی او زمونږد ټولنی په شان په اسالمی ټولنه کې چې د مرحمت ځاله ده ،اعتیاد نیغ په
نیغه د تاوتریخوالي له عواملو څخه ګڼل کیږی.
۵

د تاوتریخوالي ورستی پړاو په ځان وژنو ځان سوځونو او بل وژنو باندی تمامیږی ،په تیره بیا په هغو ټولنو کې چې پرښځو تاوتریخوالي په
مستمرډول ادامه پیداکړی ،د جګړی ،طالق ،تفریق ،له کورڅخه تېښته ،اعتیاد او ناوړه عملونو څخه وروسته د نهایت مظلومیت په ترڅ
کې د تاوتریخوالي له ناورین څخه د خالصون په موخه د ښځو نهایې توان ځان وژنه اوځان سوځونه ده.
د رو انی څیړنو پایلی دا په ډاګه کوی چې ځان سوځونه د نهایت تنفر او انزجار په ترڅ کې منځ ته راځې ،سره لدی چې ځان وژنه جواز
نلری او په اسالمی شریعت کې د صریحو نصوصو په استناد ترینه منع شوی ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﭼ النساء٢٩ :

اوځانونه مومه وژنی بې شکه هللا پاک پرتاس ې ډیر مهربان دی .امام رازی د نوموړی آیت په تفسیر کې لیکـی چې له قتل نه مراد
ِ
يم ْن
ځان وژنه او د ځان وژنی لپاره اسباب برابرول لکه قتل ردت او داس ی نورو څخه عبارت ده ،همداراز رسول اکرم فرمایېَ « :كا َن ف َ
ع فَأ َ ِ ِ
ِ
ال َّ
ت َعلَْي ِه
ات  ،قَ َ
اَّللُ تَ َع َاَل ََب َد َرِِن َع ْب ِدى بِنَ ْف ِس ِه َ ،ح َّرْم ُ
َّم َح ََّّت َم َ
ح  ،فَ َج ِز َ
َخ َذ سكينًا فَ َح َّز ِِبَا يَ َدهُ  ،فَ َما َرقَأَ الد ُ
َكا َن قَ ْب لَ ُك ْم َر ُج ٌل بِه ُج ْر ٌ
ا ْْلَنَّةَ»1)(.

وه یوسړی په مخکی (امتونوکې) پدی باندی زخمونه ول ،نو فریاد یې کاوه ،پس چاړه یې را وا خیستله او الس یې پری غوڅ کړ،

ترهغه وخته پوری وینی تری بهیدی ترڅو چې مړشو ،خدایt

ویلی دی چاچې عجله (د قتل) وکړه په خپل نفس باندی ،جنت می پری

حرام کړی.
اما په خواشینی سره باید ووایم چې د ۱۳۸۶ملریزکال ثبت شوی رسمی سروی ګانی په ډاګه کوی چې  ۱۲۴تنو ښځو د تاوتریخوالي د ناوړه
پایلو په ترځ کې خپل ژوند قربانی کړی 2)(،په داډول ځان وژنو اوځان سوځونو کې اصلی المل د هغو کسانو کړنه ده چې په نورو باندی د
ظلم په ترڅ کې ځان وژنه او ځان سوځونه تحمیلوی او په غیرمستقیم ډول د نوموړو مړینو قاتالن دی ،دا هغه سترظلم او تیری .ده چې
خدای tترینه بیزاره ده ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ آل عمران٥٧ :

هللا پاک تیری کونکې نه خوښه وی .په دوهم پړاو کې خدای tظاملان د خپل هدایت وړنګڼی ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ
آل عمران٨٦ :

هللا پاک د ظاملانو ډلې ته هدایت نکوی .په دریم پړاو کې خدای tپه ظاملانو باندی لعنت ویلی ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ
األعراف٤٤ :

(دهللا لعنت دی پرتیری کونکو وی) .په څلورم پړاو کې خدای tد ظاملانو د هالکت خبرداری ورکړی ﭽﮔ ﮕﭼ
إبراهيم١٣ :

خامه خابه ظاملان هالک کړو .په پنځم پړاو کې خدای tظاملان په درد ناکه عذاب ویره ولی ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ
إبراهيم٢٢ :

بی شکه د ظاملانو لپاره درد ناک عذاب ده.

 - 1صحیح البخاری ،باب ماذکر عن بنی اسرایېل ،رقم الحدیث (.)۳۴۶۳
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بناء د تاوتریخوالي په چوکاټ کې هغه تیری چې د نورو ژوند تهدیدوی ،د پورتنیو دالیلو پراساس غیرمشروع ګڼل شوی او ظلم د
تاوتریخوالي له هغو ناوړه پایلو څخه شمیرل کیږی چې د اسالمی شریعت له نظره ناروا کار ګڼل شوی او خدای tمسلمان وګړی د قرآن
په تعبیر ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ التحريم١١ :

اوله ظالم قوم نه می وژغوره .له داډول ظلم څخه لری ساتی.
آ

کورنۍ دهرې ټولنې بنسټ او اساس جوړوي ،ټولنه ده چې دتاریخ به څپوکې یې تل ترتله تمدونونه ،نظامونه اونوښتونه رامنځ ته کړي
دي ،دڅیړنو پراساس دکورنۍ پوره انځور کټ مټ دټولنې او نظامونو په څیره کې له ورایه دلیدو وړدی ،بناپردې سامله کورنۍ نیکمرغه
ټولنه رامنځ ته کوي او له تاوتریخوالي ډکه کورنۍ دټولنې دتباهي الم ل ګرځي ،له همدې کبله کورنۍ داسالمي شریعت او په ځانګړي توګه
دقرآن کریم او اروا پوهنې تجربي علم له لید لوري څخه خاصه دپام وړ ګرځېدلې ده ،دکورنۍ دتعریف پرمبنی مېرمن او مېړه دکونۍ اصلی
لوبغاړي ګڼل کېږي ،قرآن مېرمن او مېړه ترمنځ اړیکې له محبت او رحمت څخه ډکې معرفي کوي ،لکه څرنګه چې فرمایې :ﭽﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﭼ الروم ٢١ :او له نښونه یې یوه داهم ده چې له تاسو نه یې ستاسو
جوړه پیداکړه چې آرام ورسره وکړئ او ستاسو په مینځ کې یې مینه او خواخوږي پیداکړې ده .پورتنی آیت په حقیقیت کې دازدواج تعریف او
موخې بیانوي ،چې دازدواج ټولې نورې موخې دمینې او محبت دډکې فضا په شته والي کې دتحقق وړدي ،دکورنۍ لومړۍ هسته هم له ازدواج
څخه پیلېږي ،اما په خواشینی سره دیادونې وړ ده چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اجباري ،له رضایته پرته او قانوني عمر ته
درسيدوڅخه مخکې ازدواجونه هیڅکله دازدواج اهداف په پوره توګه دپورتني آیت پرمبنی نش ي تمثیلوالی ،دکورنۍ داصلي لوبغاړو(مېرمن
او مېړه) ترمنځ اړیکې چې په ازدواج سره پیلېږی له شرعي متونو څخه دناقصو تعبیرونو پربنسټ له خپل اصلي او شرعي مسیرڅخه انحراف
کړي دی ،همدا وجه ده چې دافغان ولس په ټولنیز ،سیاس ي او اقتصادي نظامونو کې له تاوتریخوالي ډکه فضا دبې پایه جګړو المل
ګرځیدلې دی ،اما برعکس دکورنۍ بنسټ باید په مینې او محبت باندې بناش ي ،ځکه چې په مینه او محبت سره په کورنۍ کې ژوند کول،
دکورنۍ دغړو ترمنځ یو ثابت اصل دی ،اماکه چیرې دکورنۍ دغړو یا اصلي لوبغاړو(مېرمن او مېړه) ترمنځ کړکیچ او شخړې رامنځ ته کېږي،
بیاهم قرآن دانساني فطرت او طبیعي غریزو لکه :خوښ ي اوخواشیني قهر اوغص ې په پام کې نیولو سره ،دپورتنو شخړو حل له پامه نه دی
غورځولی ،دحل ساملې اومعقولې لیارې یې ورته ښوولي دي ،چې په وروستیو پړاوونوکې دیادونې وړدي.

ُ
 -۱هغه ستونزې او شخړې چې دانسان په فطري غریزو پورې تړاو لري ،دغوص ې او قهر په لړکې دلفظی مشاجرو او اچت آواز په توګه

راڅر ګندیږي ،په حقیقت کې دانسانې طبیعت یوه برخه ده او دقرآن داجرایې احکامو ترالندې نه راځې ،دداس ې شخړو حل ته قرآن یوازې
دځینو اخالقي ارزښتونو په پام کې نیولو سره دپای ټکي ایښ ی ،لکه څرنګه چې فرمایی :ﭽﯢ ﯣﭼ النساء ١٩ :اوله ښځو سره
په ښه توګه ژوند وکړئ .رسول اکرم هم په دی باندې ټینګارکړي چې له خپلو میرمنو سره غوره چلند وکړئ ،لکه څرنګه چې فرمایې« :
خريكم خريكم الهله واان خريكم الهلي» 1)(.غوره ستاسو هغه څوک دی چې له خپل اهل سره ښه رویه ولري او زه له خپل اهل عیال سره په
ښه رویه کې له تاسو نه غوره یم.
 -۲اما دکورنۍ ترمنځ هغه ستونزې او شخړې چې دنشوز ترپولې پورې ورسېږي اوپه ترڅ کې یې دښځې یا خاوند مشروع حقونه ضایع ش ي،
قرآن دداس ې موضوعاتو دحل لپاره په لومړی پړاو کې دوعظ او نصیحت وړاندیز کړي دي ،لکه څرنګه چې فرمایې :ﭽﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ
النساء ٣٤ :اوهغوښځوته نصیحت وکړئ چې دسر غړونې اندیښنه یې درسره وي (که روغې نه شوې) دڅمالست په ځای کې یې یوازې پریږدئ
 -1سنن الکبری للبیهیقی۷ ،ټوک۴۶۸ ،مخ ،املکتبه الشامله.

او ویې وهئ ،نو که ستاس ې مننه یې وکړه دهغوی دربړولو لپاره بانې مه لټوئ ،بی شکه چې هللا پاک ډیر اوچته او لوی ذات دی .په نوموړي
آیت کې دقرآن کریم له لوري څخه دناشزې ښځې په وړاندې دوعظ وړاندیز شوی ،لومړي بايد نشوز وپیژندل ش ي چي نشوزڅه ته و ايي؟
نشوز په لغت كي جګ او اچت ځاي ته و ايي ،په شرع يا اصطالح كې فقهاؤ دنشوز لپاره بېالبېل تعريفونه ذكر كړي دي ،خوپه ټولو
تعريفونوكې ګډه معنی دا بيانوي چې ښځه یا خاوند دمشروع امر مخالفت وكړي ،يا دبل په حق کې دمنع شوي امر مرتكب ش ي ،نشوز بلل
كېږي ،دنشوز له څرکندیدو څخه وروسته په نوموړي قرآني آيت كي دوعظ خبره شوي ،پدې معنی چې دناشزي ښځې په وړاندې لومړی
بايد له وعظ څخه كار واخستل ش ي ،وعظ او نصیحت هغه معقول او مستدل کلمات دي چې(زړونه نرم كړي ،بلنه ومني اوله مخالفت
څخه الس په سرش ي) ښځوته بايد دخاوند دمشروع حقونو په هكله یادونه وش ي ،چي خاوند په ښځه باندي څومره شرعي حقونه لري
اوښځه ددې حقونو په وړاندي څومره شرعي مكلفيت لري.
 -۳که چېرې دوعظ او نصیحت په مرحله کې هم کورنۍ شخړې پای ته ونه رسیدلې ،دنومړي آیت پربنسټ په دوهم پړاوكې له وعظ نه
وروسته دهجراولريوالی خبره راغلې ،له هجريا لريوالی څخه علماؤ دري تعبیرونه كړي دي.
كالمي هجر یا لریوالی يعني له خبرو څخه ډډه کول ،چي هغه هم درسول اکرم دوینا مطابق له دريو ورځو څخه بايد تیری ونه كړي ،لکه
َخاهُ فَ ْو َق ثَالَثَِة أَ ََّّيم» 1)(.دمومن لپاره جواز نه لری چې له خپل مسلمان ورور سره له
څرنګه چې مهرباني کوي« :الَ ََِي ُّل لِل ُْم ْؤِم ِن أَ ْن يَ ْه ُج َر أ َ
دریو ورځو څخه زیات لریوالی او متارکه وکړي.
په يوه خونه کې له خوب ،ناسته والړه ،خوراك او څښاك څخه هجر یا لريوالي2)( .

اما غوره داده چې له واړه اسلوبو دهجراو لریوالۍ څخه دفشار دوسیلې په توګه کارواخیستل ش ي ترڅو کورنۍ ستونزې په سامله فضاکې
حل ته ورسېږي.
 -۴په ذكر شويو اسلوبو سره له وعظ اوهجر نه وروسته دناشزې ښځې په وړاندې دخاوند له پلوه دضرب (وهلو) اجازه راغلې ،هغه هم
یوازې دتادیب لپاره ،نه دانتقام اوغچ اخستلوپه خاطر ،چې یوازې دخواشینۍ څرګندویې وکړي ،لکه څرنګه چې رسول اکرم فرمایې:
«ضرَبغريمربح» ۳)(.غیر مبرح پدی معنی چې هډوکي ترینه متضرر نش ي ،پرپټوکو اثر پرېنږدي ،خو سره لدې بياهم دضرب په هكله ډير داس ې
احاديث موجود دي چې غوره يې نه بولي اوترې مخنوی كوي ،حضرت عایشه له رسول اکرم څخه حکایت کوي« :ماضرب رسول

خا دما له وال امراة والضرب بيده شيئا»4)(.رسول اکرم هیڅ کله خپل خادم اوښځه نه دي وهلي او په الس یې هیڅ څوک ندي تهدید
کړي .امام شافعی :و ایې« :والضرب مباح وترکه افضل» 5)(.وهل مباح دی اما ترک یې غوره دی .البته دنشوز له ثبوت څخه وروسته ،که
چېرې دناشزې ښځې په وړاندې نوموړي قرآني اسلوب په پام کې ونیول ش ي ،ضرب کامال منتفی دی ،ځکه چې په سلګونو مخالفتونه
دوعظ او هجر په مرحلو کې پای ته رسېږي ،همداراز کوم تعریف او مخنونکي تأییدات چې په اسالمي شریعت کې دضرب په هکله موجود
دي ضرب کامال منتفي بولي.
 -۵که چېرې دبدني تهدید په مرحله کې هم کورنۍ شخړو پای ونه موند ،په څلوم پړاو کې قرآن دمینځګړو په توګه دحکمینو دټاکلو
وړاندیز کوي ،چې دښځې او خاوند دکورنیو له لوري څخه دوه کسان دپېښ ې شوې ستونزې دعادالنه حل لپاره وټاکل ش ي او دې کورني
کړکیچ ته دپای ټکی کېږدي ،لکه څرنګه چې قرآن فرمایي :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
 - 1أبوالحسن مسلم بن الحجاج القشیري النيسابوري ،صحیح مسلم ،املوسوعة العربية العاملية ،مصدر الكتاب :موقع وزارة األوقاف املصرية ،املکتبة الشاملة ،باب تحریم هجر فوق
ثالثته ایام ،دحدیث شمېره (.)6699
 - 2دکتورعبدالکریم زیدان ،املفصل فی احکام املرءة وبیت املسلم ،موسسة رسالة ،بیروت ،دوهم چاپ ۱۹۹۴ ،کال ۷ ،ټوک.
 - 3صحیح املسلم ،کتاب الحج ،باب حجة النبی ،دحدیث شمېره (.)۲۱۳۷
 - 4أبوعبد هللا محمد بن يزيد ابن ماجه ،القزويني ،سنن ابن ماجه ،املوسوعة العربية العاملية ،مصدر الكتاب :موقع وزارة األوقاف املصرية ،املکتبة الشاملة ،کتاب النکاح ،باب ضرب
النساء ،دحدیث شمېره (.)۱۹۷۴
 - 5املفصل فی احکام املرءة وبیت املسلم ۷ ،ټوک )۳۱۶( ،مخ.

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ النساء ٣٥ :اوکه تاس ې دمېړه او ښځې له مخالفت او جالوالي څخه ویرېدۍ نو دمېړه دکورنۍ
یو غړي او دښځې دکورنۍ یو غړي دمنځګړي په توګه وټاکۍ نو که مېړه او ښځه یا منځګړي دروغې غوښتونکې وي هللا دهغوی په منځ کې
روغه او مو افقه راوړي ،بې شکه هللا ښه پوه او په هرڅه خبردی.
 -۶په وروستي پړاو کې که چېرې دحکمینو منځګړيتوب مثمر و اقع نه شو ،قرآن دتاوتریخوالي پرځای دوروستي حل لپاره طالق ته ترجیح
ورکوي او دآزادي پلوي نظر په ساتلو سره هریو له ښځې او خاوند څخه په خپل ژوند کې خپلواک پرېږدي ،لکه څرنګه چې فرمایې :ﭽﭘ
ﭙ ﭚﭼ البقرة ٢٣١ :او یایې په غوره توګه خوش ي کړئ.
دپایلې په توګه دیادنې وړده چې قرآن د کورنیو شخړو د حل لپاره څرګنده د حل لیارې غوره کړي دي او هیڅکله په کورني نظام کې د
تاوتریخوالي پلوي نه کوي ،بلکې د تاوتریخوالي پرځای بد ترین حالل (طالق) ته ترجیح ورکوي ،نو له دې کبله د اوالدونو ډېرښت هم باید په
کورني کې دتاوتریخوالی المل ونه ګرځي ،او هیڅ المل باید د کورنۍ آرامتیا له منځه يونس ي ،څکه قرآن کریم په زغرده سره فرمایې چې د
کورنۍ لومړی بنسټ باید په مینې سره بناش ي او وروسته ټول ژوند باید په نیکمرغۍ سره پیل او پای ته ورسیږي ،لکه څرنګه چې فرمایې:
ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ البقرة ٢٣١ :په غوره توګه یې وساتۍ او یایې په غوه توګه خوش ي کړئ.

