
 
 

 

 

ا زر ورځو کې ده ( ورځي دي. که په د۱۰۰۰ )ټولو مهمه دوره د ژوند لومړۍ زر  د طب له مخي د یو انسان په ژوند کې د ذهني، جسمي او روغتیایی ودې لپاره تر 

خه څاروغیو نرو 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 ډی

 املیږي.شیعني د پیدایش څخه وروسته تر لومړي دوو کلونو پوري  ژغورل کیږي. دا زر ورځي د حمل د نیولو د لومړۍ ورځې څخه پیلیږي او نړۍ ته د راتلو 

نګار اندې ټیبټن اسالم هم دغه مودې ته خاصه پاملرنه کړې؛ یعني هم یې ماشوم ته د مور په نس کې د اړینو موادو د رسېدو لپاره د مېندواریانو تر منځ وا

رنه ګړې پاملورکولو ټینګار کړی. چې دا موده هماغه لومړۍ زر ورځي کیږي چي اسالم ورته ځانکړی او هم یې د زېږنې وروسته دوه کاله ماشوم ته د شیدو په 

 کړې. 

: لبقرةا چڭڭڭ    ڭۓ  ۓ    ےھ  ھ  ھ   ھ  ےچ قرآن کریم هم دغه مسأله په ډېر اهمیت یاده کړې ده، په دې اړه يې فرمایلي:

٢٣٣  
 دا حکم( د هغه چا لپاره دی چي غواړي د تي ورکولو ُمدت پوره کړي. )تی ورکوي دونو ته پوره دوه کاله مېندي به خپلو اول  

ر لپواره لکوې د موو کله چې دغه دوه کاله ماشوم ته بشپړي شیدې ورکول ش ي نو هغه د ژوند لومړۍ زر ورځي ټوله په پام کي نیوول کیوږي. دا یووازي د ماشووم نوه، ب

م ګټوور بلکوې د موور لپواره هو هم ګټور تمامیږي. که د طب له لیده ورته وکتل ش ي نوو دوه کالوه ماشووم توه د موور خپلوي شویدې ورکوول نوه یووازي ماشووم توه ګټوور دي،

وي د اوک وو ي ټوسووین  و اپووه نامووه یووو هورمووون خپدیووږي چووې دا هورمووون د مووور او ماشوووم توور موونځ مینووه  Oxytocinتمووامیږي. د شوویدو پووه ورکولووو سووره د مووور پووه بوودن کو

 «۱»عاطفه را منځته کوي. 

دې  دمیاشوتن  مووده کوې ډیریوږي. چوې  ۹سولنه وزن یوې د مېنودوارۍ پوه  ۱۰اوخوا د مېندوارۍ په موده کې مېدمنې د پخوواني وزن پوه پرتلوه زیوات وزن اخلوي او شو

کالوه پوووري وزن ډېوری برخوه چر ووي یوا وازګووه جووړوي. دا چووې د شویدو پووه جوړښوت کووې چر وي اصوولي رول لونووي نووو کوه چیوودې مېودمن خپلووي شویدې ماشوووم توه توور دوه 

ې دا يوې ترلسوه کوړی وو هغوه بوه پوه شویدو بودل شو ي او خپول وزن بوه بیدتوه نارمول حالوت توه وګرځوي چوچر ي( چوې د مېنودوارۍ پوه مووده کوي  )ورکړي نو دا اضافه وزن

 «2» کار د طب له مخي د مور د روغتیا لپاره ډېر ګټور تمامیږي.

 ول روا ديچوي آیوا د اولدونوو کنلودول یوا بنود ده کارونه هم لري، د هغه جملې دا خبده اولدونو ته تر ټاکلي وخته شیدې ورکول څه غوښتني یا د ځان سره لزم

 که نه؟ 

ول وي، ډه پوه هور د دې لپاره چي په مسألې سم پوه شوو، نوو دلتوه د دې خبودي پوه ن ور کوي نیوول پوه کوار دي چوي یوو د اولد وژل دي او بول يوې بنودول دي. وژل يوې کو

 ( لندي تېد شو. دوهم عنوان) د ژوند حقرم دی؛ د دې تفصیل تر لوی ج

د نووورو 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 وو ي عدیووده نووه لووري، 

 ضرورتونو په بنسټ يې بندوي، دغه ډول بندول راتلونکي حالت او احکام لري: 

 دول دي، بل اوږد مهاله بندول دي. یو لنډ مهاله بن

وي غوووره ده؛ ځکووه  (أ) ر د ماشوووم د ولدت وروسووته کووه توولنووډ مهالووه بنوودول کووه د کوووم روا مدصوود لپوواره وي؛ لکووه د اول ماشوووم د شوویدو وخووت بشووپړ کېوودل، دا روا، بلکو

اشووم م ې موور توه.ش ي نو هم ماشوم ته ګټوور تموامیږي او هوم یودغه دوو کلونو پوري چې اسالم ماشوم ته د شیدو په ورکولو ټینګار کړی، د حمل نیولو مخنیوی و 

 ادو پوره کېدل یې اړیني ګټي دي.ته یې د شیدو په پوره کچه د رسېدو او مور ته یې د نوي حمل نیولو لپاره د بدن د اړینو مو 

  ٣٣٢لبقرة: ا چڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ھ  ھ   ھ  ےچ  قرآن کریم فرمايي:
 اولدونو ته دوه بشپړ کلونه شیدې ورکوي ...میندي به خپلو  

کېودای  دلته آیت حکم کوي چي ماشومانو ته دي تر لزم وخته شیدې ورکول ش ي چي اصل يوې دوه کالوه دي، خوو کلوه د ځقنوو قووي ماشوومانو پوه هکلوه لوږ هوم

ډېورو  دهوم غوواړي؛ ځکوه مخکنوي بهوي توه تور ټواکلي وختوه شویدې ورکوول ش ي. اولدونو ته تر ټاکلي وخته شویدې ورکوول، کلوه د اولدونوو کنلودول یوا لنډمهالوه بنودیز 

ا نووه لووري، ( کووار دی. نووو د ح د حکووم سووره سووم د بچیووانو روزولوو پووه نیووت، لنډمهالووه اولد بنوودول پوورو د اولدونووو د کنلوودول پرتووه ناشووونی) غیود ممکوونښووو پووه هکلووه 

 وجه پر مخکني بهي شیدې خرا ي نه ش ي. یا هم د مور ژوند په خطر کي پرې نه وزي.بلکي د ح د حکم غوښتنه ده؛ تر څو د وروستي بهي په 

  ٢٢٣البقرة:  چۅ   ۉ  ۉچ  بل دلیل دا هم دی چي ح تعالی فرمایلي:
 ستاسو مېدمني تاسو ته د کرلو ځای دی.  

ونزه تپه 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 س

ته یې یا وروسنو بل 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 

د په ه د ژونځک 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 کار دی. 

 هم د اولد څخه نه محرومیږي. خطر کي تر اچولو دا غوره ده چې لنډمهاله مخنیوی وش ي. په دا توګه هم د مور او ماشوم ژوند له خطره وزي او 



 
 

 

تونه ا  ي حالاوږدمهاله 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 د 

وغیو او دا  ي ناکه نار ار په ناروغیو، د ویني د غټي کېدو په خطر ینې په ناروغیو، د ویني د لوړ فشو  د پښتورګو یا ګردو په ناروغیو، دچې مور د زړه په ناروغیو، 

  ي دا 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

ته او یا لو وروسژوند په خطر کي واچول ش ي. ځکه دا ناروغۍ د مېدمنې ژوند د حمل نیو  حالتونو کې واټن ټاکل يا هم د اولد بندول مناسبه ده تر دې چې د مور 

 د زېږني پر مهال په خطر کې اچوي.هم 

رته طب کې و  هځقني 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 پ

طر اصطالحګاني کاریږي. چې دا ستونزي په مستدیمه توګه د مور یا ماشوم ژوند په خ Postpartum anxiety/depressionیا   Postpartum psychosisد

 کي نه اچوي بلکه په غید مستدیمه توګه کیدای ش ي د مور یا ماشوم یا هم د دواړو ژوند په خطر کي واچوي.

  ٹچ  :هاله ډډه کولی ش ي؛ ځکه د انسان ژوند ژغورل یو ډېر اړین کار دی؛ په دې اړه ح تعالی فرمایلي ديپه دا صورتونو کي د حمل څخه اوږدم 

  ٣٢املائدة:  چڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ
 څو  چي د یوه انسان ژوند وژغوري، ګویا چي د ټول انسانیت ژوند يې وژغوری.  

م خته ماشو ا کله کله بیا د طب د ځقني معایناتو پر بنسټ دا تشخیص ش ي چې له مخې يې د مېدمني حمل نیول یو ناقصه ارثي یا جقنيټقکي ناروغیانو باندي

ا یې ي  چې یناروغۍ ولر 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 

ر دې وش ي؛ ت یوی 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 مخن

 ي. چې مور او پالر او کورنۍ د دا  ي ماشوم په درلودو سره د اقتصادي، روحي او فزیکي پلوه ټول عمر ځوریږ 

 تعالی ا؛ په دې اړه حدا 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 رو 

 ١١٩ األنعام: چٿڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  :فرمایلي

 کړي يې دي پرته د هغه څه چي ورته مجبوره ش ئ.ح هغه شیان په تفصیل درته بیان کړي چي درناندي حرام  

ي چي د ک ( کلمه کارول شوې ده او دا عامه ده. د مجبورۍ حالت د حرمته بېلوي، بېل حکم ورکوي. د اسالم فدهاء هم په هغه صورت په دې آیت کي د) ما

ګڼي.  د جواز  وي، هلته یو څه اختالف لري. خو بیا هم راجح او قوي  خاوند اجازه وي، ښځي ته دا روا بولي چي د اولد مخنیوي وکړي. که ده خاوند اجازه نه

 «3» َيجُوُز َلججا سجدُّ فجِم رجِِحِهجا. ابن عابدین شامي صیب په دې اړه فرمايي:
 ي )رحم( خوله بنده کړي.اښځي ته روا دي چي د خپل اولدځ 

 «4» .په دې اړه نورو عاملانو هم مفصلي لیکني کړي دي

سوغات  تحفې یا 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 

 ردول دي؛ ح تعالی فرمایلي دي:
 ۈئ  ۈئ  ۆئۇئ  ۆئ  ۇئوئ     وئەئ  ەئ  ائ  ائ  ىۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈچ 

 ٥ - ٤٩الشورى:  چېئ
چي  او چا ته 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 

شپړ بره پوه ې شکه پو  ې اولده ګرځوي؛ دی   ( ورنخښ ي، یا زامن او لوڼي دواړي جوړې ور په برخه کوي او چا ته چي وغواړي هغهنارینه اولد) زامنوغواړي 

 واکمن دی.

 .(/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21250892نړیوال تحدیق ) -۱

 .(/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4312189نړیوال تحدیق ) -2

 . 176/  3تار: خرد امل -3
 *.. 1ملحق رقم *  439حممد علي البار صـ /اجلنني املشوه للدكتور  وګوره: -4
 www.hassanukasha.com مېدمنو د روغتیا لومړی ویبسایټویبسایټ: په افغانستان کې د   -5
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21250892/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4312189/
http://www.hassanukasha.com/

