د طب له مخي د یو انسان په ژوند کې د ذهني ،جسمي او روغتیایی ودې لپاره ترټولو مهمه دوره د ژوند لومړۍ زر(  )۱۰۰۰ورځي دي .که په دا زرورځو کې ده
ته ښه پوره پاملرنه وش ي او د ده د بدن ټول اړین مواد ورته ورسیږي نو د فزیکی او جسمی پلوه ډېره ښه وده کوي او په خپل ژوند کې د ډیرو ناروغیو څخه
ژغورل کیږي .دا زرورځي د حمل د نیولو د لومړۍ ورځې څخه پیلیږي او نړۍ ته د راتلو یعني د پیدایش څخه وروسته ترلومړي دوو کلونو پوري شاملیږي.
اسالم هم دغه مودې ته خاصه پاملرنه کړې؛ یعني هم یې ماشوم ته د مورپه نس کې د اړینو موادو د رسېدو لپاره د مېندواریانو ترمنځ واټن باندې ټینګار
کړی او هم یې د زېږنې وروسته دوه کاله ماشوم ته د شیدو په ورکولو ټینګارکړی .چې دا موده هماغه لومړۍ زر ورځي کیږي چي اسالم ورته ځانګړې پاملرنه
کړې.
قرآن کریم هم دغه مسأله په ډېر اهمیت یاده کړې ده ،په دې اړه يې فرمایلي:ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﭼ

البقرة:

٢٣٣

مېندي به خپلو اولدونو ته پوره دوه کاله تی ورکوي( دا حکم) د هغه چا لپاره دی چي غواړي د تي ورکولو ُمدت پوره کړي.
کله چې دغه دوه کاله ماشوم ته بشپړي شیدې ورکول ش ي نو هغه د ژوند لومړۍ زرورځي ټوله په پام کي نیوول کیوږي .دا یووازي د ماشووم نوه ،بلکوې د موورلپواره
هم ګټورتمامیږي .که د طب له لیده ورته وکتل ش ي نوو دوه کالوه ماشووم توه د موورخپلوي شویدې ورکوول نوه یووازي ماشووم توه ګټووردي ،بلکوې د موورلپواره هوم ګټوور
تمووامیږي .د شوویدو پووه ورکولووو سووره د مووورپووه بوودن وکوي د اوک و ي ټوسووین  Oxytocinپووه نامووه یووو هورمووون خپدیووږي چووې دا هورمووون د موووراو ماشوووم توورموونځ مینووه او
عاطفه را منځته کوي»۱« .
د مېندوارۍ په موده کې مېدمنې د پخوواني وزن پوه پرتلوه زیوات وزن اخلوي او شواوخوا  ۱۰سولنه وزن یوې د مېنودوارۍ پوه  ۹میاشوتن مووده کوې ډیریوږي .چوې د دې
وزن ډېوری برخوه چر ووي یوا وازګووه جووړوي .دا چووې د شویدو پووه جوړښوت وکوې چر وي اصوولي رول لونووي نووو کوه چیوودې مېودمن خپلووي شویدې ماشوووم توه تووردوه کالوه پوووري
ورکړي نو دا اضافه وزن( چر ي) چوې د مېنودوارۍ پوه مووده کوي يوې ترلسوه کوړی وو هغوه بوه پوه شویدو بودل شو ي او خپول وزن بوه بیدتوه نارمول حالوت توه وګرځوي چوې دا
کارد طب له مخي د مورد روغتیا لپاره ډېر ګټور تمامیږي»2« .
اولدونو ته ترټاکلي وخته شیدې ورکول څه غوښتني یا د ځان سره لزم کارونه هم لري ،د هغه جملې دا خبده ده چوي آیوا د اولدونوو کنلودول یوا بنودول روا دي
که نه؟
د دې لپاره چي په مسألې سم پوه شوو ،نوو دلتوه د دې خبودي پوه ن ورکوي نیوول پوه کواردي چوي یوو د اولد وژل دي او بول يوې بنودول دي .وژل يوې کوه پوه هورډول وي،
لوی جرم دی؛ د دې تفصیل تردوهم عنوان( د ژوند حق) لندي تېد شو.
د اولدونوو بنوودول قتوول نووه دی ،خووو د روزۍ د نووه رسوېدو پووه عدیووده يووې بنوودول د اسووالمي عدیودې سووره سوومون نووه لووري .کووه څوو دا و ي عدیووده نووه لووري ،د نووورو
ضرورتونو په بنسټ يې بندوي ،دغه ډول بندول راتلونکي حالت او احکام لري:
یو لنډ مهاله بندول دي ،بل اوږد مهاله بندول دي.
(أ) لنووډ مهالووه بنوودول کووه د کوووم روا مدصوود لپوواره وي؛ لکووه د اول ماشوووم د شوویدووخووت بشووپړکېوودل ،دا روا ،بل وک وي غوووره ده؛ ځکووه د ماشوووم د ولدت وروسووته کووه ت ور
دغه دوو کلونو پوري چې اسالم ماشوم ته د شیدو په ورکولو ټینګارکړی ،د حمل نیولو مخنیوی وش ي نو هم ماشوم ته ګټوورتموامیږي او هوم یوې موورتوه .ماشووم
ته یې د شیدو په پوره کچه د رسېدو او مورته یې د نوي حمل نیولو لپاره د بدن د اړینو موادو پوره کېدل یې اړیني ګټي دي.
قرآن کریم فرمايي :ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﭼ البقرة٢٣٣ :
میندي به خپلو اولدونو ته دوه بشپړ کلونه شیدې ورکوي ...
دلته آیت حکم کوي چي ماشومانو ته دي ترلزم وخته شیدې ورکول ش ي چي اصل يوې دوه کالوه دي ،خوو کلوه د ځقنوو قووي ماشوومانو پوه هکلوه لوږ هوم کېودای
ش ي .اولدونو ته ترټاکلي وخته شویدې ورکوول ،کلوه د اولدونوو کنلودول یوا لنډمهالوه بنودیزهوم غوواړي؛ ځکوه مخکنوي بهوي توه تورټواکلي وختوه شویدې ورکوول د ډېورو
ښووو پووه هکلووه د اولدونووو د کنلوودول پرتووه ناشووونی( غیودممکوون) کوواردی .نووو د ح د حکووم سووره سووم د بچیووانو روزولوو پووه نیووت ،لنډمهالووه اولد بنوودول پووروا نووه لووري،
بلکي د ح د حکم غوښتنه ده؛ ترڅو د وروستي بهي په وجه پرمخکني بهي شیدې خرا ي نه ش ي .یا هم د مورژوند په خطر کي پرې نه وزي.
بل دلیل دا هم دی چي ح تعالی فرمایلي :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣﭼ البقرة٢٢٣ :
ستاسو مېدمني تاسو ته د کرلو ځای دی.
په معدول ډول کرل دا دي چي اول حاصل بشپړ ش ي ،وروسته بل څه وکرل ش ي .او کله مېدمني ځقنې لڼدمهاله طبي ستونزي لري چي حمل نیول یې ستونزه
ل زیاتوي .په دا ي حالتو کې هم که چیدې میدمن د لنډي مودې لپاره مخنیوي وټاکي تر څو يې د یادې ناروغۍ یا طبي ستونزي درملنه وش ي نو بیا وروسته یې
بیا ځلي هغه موقت مخنیوی له منځه یو ي او د حمل نیولو پرېکړه وني ي نو دا هم د طب او هم د اسالم له مخي یو جایز او معدول کاردی .ځکه د ژوند په
خطرکي تراچولو دا غوره ده چې لنډمهاله مخنیوی وش ي .په دا توګه هم د موراو ماشوم ژوند له خطره وزي او هم د اولد څخه نه محرومیږي.

اوږدمهاله بندول :که ضرورت وي پروا نه لري؛ لکه دا چي د طب د لري ثابته ش ي چي حمل د مور ژوند یا روغتیا په خطر کي اچوي؛ لکه دا ي حالتونه
چې مورد زړه په ناروغیو ،د پښتورګو یا ګردو په ناروغیو ،د وینې په ناروغیو ،د ویني د لوړ فشارپه ناروغیو ،د ویني د غټي کېدو په خطرناکه ناروغیو او دا ي
نورو ناروغیانو باندي اخته وي چې مېندواري يې د روغتیا وضعیت په خطر کي اچوي یا آن دا چې ژوند يې له جدي خطر سره مخامخ کوي ،نو په دا ي
حالتونو کې واټن ټاکل يا هم د اولد بندول مناسبه ده تردې چې د مور ژوند په خطر کي واچول ش ي .ځکه دا ناروغۍ د مېدمنې ژوند د حمل نیولو وروسته او یا
هم د زېږني پرمهال په خطرکې اچوي.
ځقني بیا دا ي عصبي ناروغۍ دي چې له مخې يې مېدمني د ماشوم د زېږولو وروسته د ځان وژني يا هم د خپل ماشوم د وژلو ګامونه اخلي چې په طب کې ورته
د  Postpartum psychosisیا  Postpartum anxiety/depressionاصطالحګاني کاریږي .چې دا ستونزي په مستدیمه توګه د مور یا ماشوم ژوند په خطر
کي نه اچوي بلکه په غیدمستدیمه توګه کیدای ش ي د موریا ماشوم یا هم د دواړو ژوند په خطرکي واچوي.
په دا صورتونو کي د حمل څخه اوږدمهاله ډډه کولی ش ي؛ ځکه د انسان ژوند ژغورل یو ډېر اړین کار دی؛ په دې اړه ح تعالی فرمایلي دي :ﭽ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭼ املائدة٣٢ :
څو چي د یوه انسان ژوند وژغوري ،ګویا چي د ټول انسانیت ژوند يې وژغوری.
کله کله بیا د طب د ځقني معایناتو پربنسټ دا تشخیص ش ي چې له مخې يې د مېدمني حمل نیول یو ناقصه ارثي یا جقنيټقکي ناروغیانو باندي اخته ماشوم
نړۍ ته راځي .په دا حالت کي هم اسالم دا اجازه ورکوي چې اوږد مهاله واټن وټاکل ش ي ځکه یو ناقصه ماشوم چې دا ي خطرناکه ارثي ناروغۍ ولري چې یا یې
درملنه نه وي او یا يې هم کورنۍ د درملني اقتصادي توان نلري نو د عدل له مخې هم دا یوه معدوله پرېکړه ده چې د مېندوارۍ یا حمل مخنیوی وش ي؛ تر دې
چې موراو پالراو کورنۍ د دا ي ماشوم په درلودو سره د اقتصادي ،روحي او فزیکي پلوه ټول عمرځوریږي.
دا هم په شریعت او عدل ثابته خبده ده چي د مجبورۍ په حالت کي ډېر دا ي څه روا کېږي چي په اختیاري حالت کي نه وي روا؛ په دې اړه ح تعالی
فرمایلي :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣﭤﭼ األنعام١١٩ :
ح هغه شیان په تفصیل درته بیان کړي چي درناندي حرام کړي يې دي پرته د هغه څه چي ورته مجبوره ش ئ.
په دې آیت کي د( ما) کلمه کارول شوې ده او دا عامه ده .د مجبورۍ حالت د حرمته بېلوي ،بېل حکم ورکوي .د اسالم فدهاء هم په هغه صورت کي چي د
خاوند اجازه وي ،ښځي ته دا روا بولي چي د اولد مخنیوي وکړي .که ده خاوند اجازه نه وي ،هلته یو څه اختالف لري .خو بیا هم راجح او قوي د جواز ګڼي.
ِ
ِحها»3« .
ابن عابدین شامي صیب په دې اړه فرمايي :جَيُ ُ
وز جَلجا جس ُّد فج ِم جر ِ ج
ښځي ته روا دي چي د خپل اولدځاي (رحم) خوله بنده کړي.
په دې اړه نورو عاملانو هم مفصلي لیکني کړي دي»4« .
که ضرورت نه وي ،بیا يې بندول نه دي روا؛ ځکه دا که څه هم قتل نه دی ،لیکن د ح تعالی د اجازې او اړتیا پرته د ح تعالی د تحفې یا سوغات
ردول دي؛ ح تعالی فرمایلي دي:
ﯩ
ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ
ﯶﭼ الشورى٥ - ٤٩ :
د آسمانونو او مځکي پاچاهي د ح تعالی ده .څه چي دی غواړي ،هغه پیدا کوي .چا ته چي وغواړي ښوقنه اولد ( لوڼي ) ور بخښ ي او چا ته چي
وغواړي نارینه اولد( زامن) ورنخښ ي ،یا زامن او لوڼي دواړي جوړې ور په برخه کوي او چا ته چي وغواړي هغه ې اولده ګرځوي؛ دی ې شکه پوره پوه بشپړ
واکمن دی.
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