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د افغـــــانستان اســــالمي امـــارت                                    

د ارشــــاد، حج او اوقــــافو وزارت                              

 د مساجدو د ارشاد او انسجام ریاست                                             

                   

 د جمعې ورځې د خطابت موضوع او                                                                     

 رکز او والياتوليکلی تقرير او بيان چې د هيواد دم                                                           

 ټولو خطيبانو ته په دواړو ميل ژبو )پښتو او دري( کې ليږل کيږي.                                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 هـ، ش1۴۰1/دلو/ 21د هـ، ق موافق  1۴۴۴/رجب املرجب/ 19

 د ناَمحرمو ښځو او سړيو ترمنځ د اختالط ُحرمت او بدې پايلې

إن الحمد لله تعاىل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا من يهد الله فال مضل له ومن 

 :أما بعد، ه إال الله وحده ال رشيك له واشهد أن محمداً عبده ورسولهيضلل فال هادى له واشهد أن ال ال

ْيطَاِن َفإِنَُّه يَأْمُ  قال الله سبحانه وتعالی:  ْيطَاِن َوَمن يَتَِّبْع ُخطَُواِت الشَّ ُر ِبالَْفْحَشاِء َوالُْمنكَِر }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ

ْن أََحٍد أَبَداً َولَِكنَّ ال  (21):ورالن.لََّه يَُزِّكِّ َمن يََشاُء َواللَُّه َسِميٌع َعلِيٌم  { َولَْوال َفْضُل اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُُه َما َزََك ِمنكُم مِّ

 : فرهنګ دی اختالط د غربیانو او بې دینه خلکو

الله جل جالله د خلکو داصالح لپاره داسې حکمونه رالیږيل دي چې ټولنه د رشونو او ګناهونو څخه پاکوي او پیغمربعلیه 

ه حکمونو ترشیح او توضيح کړی ده او خلکو ته يې د فتنې او د فتنو اسباب په واضحه توګ السالم  قوال او عمال د الله تعالی د

 بيان کړي دي.

زنا ډیره ناکاره جرم دی او د فتنو رسچینه ده او شيطان هڅه کوي ترڅو مسلامن د سمې الرې څخه واړوي او په تدریج رسه 

ددې لپاره حرامه کړی ده ترڅو دخلکو ابرو او عزت مصئون وي، يې په دې ناکاره ګناه باندې اخته کړي، زنا رب العاملین 

 نسل او نسب يې پاک وي او اجتامع د هر ډول بدو اخالقو څخه پاکه وي.

ه سباب يې هم حرامې کړي دي؛ ترڅو انسان په زنا کې اختاهرکله چې الله تعالی زنا حرامه کړی ده، زنا ته د ورتلو الرې او 

 د ناَمحرمو ښځو او سړيو ترمنځ اختالط دی. نيش چې دهغې له جملې څخه

يَِّن زُ الله جل جالله دهغه فطرت یادونه کړی ده چې دانسان نر او ښځې په خټه کې پروت دی. الله تعالی فرمایيل دي:)

َهَواِت ِمَن النَِّساِء َوالْبَِنيَ   (14)آل عمران: (.لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ

 ښایسته کړی شوی ده خلکو ته مینه د مرغوبو خوندورو شیانو چې ښځې دي او زامن دي. -ترجمه:

اسالمي رشیعت ټول هغه اسباب او وسائل حرام کړي دي چې انسان په فتنو کې اچوي چې هغه د شهوتونو تابع کیدل دي؛  

 ترڅو مسلامنان ددغو مواردو څخه ځان وسايت.
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يې په ډول اسالمي رشیعت د ښځو او سړيو ترمنځ اختالط او خلوت حرام ګرځولی د زنا څخه د لری وايل په هدف د وقا

دی. د نامحرمو ښځو او سړيو ترمنځ اختالط ددې لپاره حرام شوی دی ترڅو مسلامن په فتنه کې ونه لویږي؛ ځکه اختالط 

 .د شيطان رسۍ او د زنا سبب دی

ره زمینه ال جوړولو لپاره تبلیغات کړی دي، تل يې د اختالط لپاد بربادۍ لپاره غرب تل د مختلط چاپیری ېد اسالمي ټولن

بهانه له کوره راوبايس ترڅو ښځه د ناَمحرمو سړيو رسه په څه سازي کړی ده او غرب تل کوښښ کړی دی چې ښځه  په 

ن کې باید و مختلط ژوند کې ملګري کړي، په مکتب کې باید مختلط نظام وي، په دفرت کې باید مختلط نظام وي، په پوهنت

مختلط نظام وي، په روغتون او شفاخانو کې باید مختلط نظام وي ، په ودونو او د خوښيو په مجلسونو کې باید مختلط نظام 

وي؛ خالصه دا چې  کفر غواړي چې د ژوند په هره برخه کې د ښځو او سړيو اختالط وي او دښځو موضوع د غرب لپاره 

 نه د ښځو تر سيوري الندې ترالسه کوي .مهمه ده ځکه غرب خپل هر مقصد او فت

 ده د هامغه ورځې څخه اسالمي ېد کومې ورځې نه چې غريب نړۍ د خپلو شومو اهدافو لپاره ښځه صحنې ته راويستل

چې  ؛ددې فتنې د خاموشه کولو لپاره خپل آواز په هرځای کې او په هر وخت کې پورته کړی دی هغوعلاموو او پوهانو د

 او تقریر هم ددغه بهیر لړۍ ده.د نن ورځ بیان 

 د ناَمحرمو ښځو او سړيو ترمنځ اختالط په رشیعت کې مردود دی: 

علامؤ چې د اختالط زيات تعريفونه کړي دي د هغې ټولو نه دا معلوميږي چې چريته هم پردي سړي او پردۍ ښځې په 

ه پ  ورکوي  ، يو بل ته خاندي ، يو بل رس  داسې طريقې رسه را جمع يش چې په يو بل يې نظر لږي ، يو بل رسه السونه

مع رمت کې هیڅ شک نشته . که دا را جحنو داسې اختالط حرام دی ، ددې په  ګیږيش  لږوي ، يو بل رسه يې بدنونه ل

کیدل په تعليمي ادارو کې وي ، يا دفرتونو کې وي ، يا جلسو کې وي ، يا په هوټلو کې وي او يا په نورو ځايونو کې وي ، 

 دا ټول صورتونه حرام دي . 

 دود عمل دی.سنتو کې مر  د ناَمحرمو ښځو او سړيو ترمنځ اختالط په کتاب الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په

 -فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد عن النبي  -اسالمي رشیعت څوارلس سوه کاله مخکې ویيل دي چې 

 :)ما تركت بعدى فتنة هي أرض عىل الرجال من النساء(. متفق علیه  -صىل الله عليه وسلم 

 فتنه چې هغه دی زياته رضري وي سړو ته له ښځو څخه.  نه ده پريښی ما له خپل ځان څخه وروسته داسې -ترجمه:

نَْيا َواتَُّقوا النَِّساَء ؛ فإنَّ أَوََّل ِفْتَنِة بَِني إرسائيَل كَانَْت يف النَِّساءِ   سلم.( رواه مپه بل حدیث کې راځي:) َفاتَُّقوا الدُّ

پس ځان وساتئ له دنیا څخه او ځان وساتئ له ښځو څخه؛ بیشکه لومړنۍ فتنه په  بني ارسائیلو کې د ښځو په وجه  -ترجمه: 

 وه.

 . ی ؤد ښځو دفتنې او زنا له امله را نازل شو  باندې د طاعون عذابارسائيلو  يپه بن

 :واقعه عربتناکهبلعم بن باعوراء  شوایپ او عامل ديو ارسآئيلو دبني 
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 ، عباس بن عبدالله دحرضت هیمردو ابن ېچ کوم ید هغه تیروا قابل داعتامد نزد په دجمهورو او مشهور اتیز اړهې د په

 یدونکیاوس دکنعان ینژد ته املقدس بيت ملك د دشام ید ، دی باعوراء بن بلعم نوم ړيس یدد یچ ید يړ ک نقل خهڅ

 دفرعون . وو لحاص ته ده علم کتابونو نوځید  جل جالله  دالله ، وو خهڅ لویارسائ يدبن ې راځي چې دی ک تیوروای اوپه وو

 او وکړ حکم کولو اددجه رسه نویدجبار ته لویارسائ يبنعلیه السالم   یموس حرضت وروسته خهڅ دویک فتح ومرصا دغرقيدو

 دقوم دده او رعونف دمقابل یددو  او یدیورس را رسه کرښدل لویارسائ بني د علیه السالم  یموس حرضتې چ دلیول جبارينو

ورته  او راغلل ته باعوراء بن بلعم ټول را جمع شول او  او وش فکر رسه یدو  د نو ، ؤ معلوم خهڅ یدمخک ته یدو  دلیغرق

 ږمون یچ ید یراغل دپاره یدد هغه او ید کرښل رډی رسه دده او ید ړیس سختعلیه السالم  یموس حرضت يې وویل چې

 واپس خهڅ ېدمقابل ږزمون ې موسی علیه السالم او دده قوم چ ړهک و سوال سېدا ته تعالی الله ته وبايس خهڅ ملك دخپل

ې چ ید افسوس لیوو او ددې امله دده هره دعاء قبلیده. وو معلوم اعظم اسم ته باعوراء بن بلعم ېچ اوهد وجه ، ړيک

 حال مش یولک هګنڅ خالف هغه د زه ،ې ديمالئک او دهغه رسه دالله تعالی تعالی نبي دی دالله هغه ، یکو  خربه دا ېتاس

 يش، تباه هړ ادو  به ایدن او نید زما نو مړ وک دعا ېداس زه که دهغې نه خرب یم. ید مقام کوم رسه تعالی دالله چې هغه د یداد

 ېچ مړ ک معلومه ېک معاملہ ید په خهڅ رب دخپل به زه ، ده هښ ېچ لیوو بلعم نو ، هړ وک یزار  او منت رډی ورته خلکو

 په ، ړکو  عمل بل ای استخاره دپاره معلومولودې کار د د مطابق معمول دخپل ده ؟ نه اوکهشته  اجازت کولو دعا یدداس

 دغه ، ومش منعه خهڅ کولو ار ښید زه ېچ لیوو ته قوم ده ړئ،ک ونه ېداس کلهیڅه شو چې لو و ښوور  ته ده ېک خوب

 دقوم ایب نو هړ ک قبوله ۍالډ ده ، وو رشوتدا  ېک قتیحق په ېچ هړ ک یاندړ و  ۍالډ هیلو وی ته بلعم قوم نویدجبار وخت

ه چې ده ت ې راځيک تیروا وی په او ړوک ېی اومنت يزار  حده ېاوب ړهوک کار دا خامخا ته ېچ ولش ېپس ده په خلک

 لویارسائ يدبن او علیه السالم  یموس دحرضت ده ، هړ وک داکار یددو  او هړ ک قبول دارشوت ېچخپلې ښځې مشوره ورکړه 

کوله  م په حقعلیه السال  یموس حرضت اښري  بده کومهچې  به دهرسه  قدرتپه  تعالی دالله وخت دغه هړ ک رشوع ښیرا  خالف

هغه سزا به د بلعم بن باعوراء قوم ته رسیدله، دده قوم راټول شول او ده ته يې شکایت وکړ چې ته خو مونږ ته ښیرا کوي؟ 

علیه السالم  موسی د ژبه زما ده خربه بهر خهڅ اریداخت زما دا وویل چې دا کار زما په توان کې نه دی اوبلعم بن باعوراء ورته 

 راووتله ېی ژبه ېچزا ورسیده س دا هت معبل او وهش نازله یتباه هم یباند پرقوم دده یچ وهش دا جهینت نه چلیږي. پر خالف 

 زه کنیل ، يیږچل نه دعا زما اوس ولش تباه هړ دوا خرتآ  او ایدن خو زما ېچ لیوو ته قوم خپل ده .دهځړیو  نهیپرس او دده 

 ېتاس ېچ یداد هغه ،ې تاسو د موسی علیه السالم پر قوم باندې غلبه موندلی يشچ عهیذر په کوم د مښی ریتدب وی ته ېتاس

 ېچ هڅ رسه یددو  لکخ لویارسائ يدبن ېچ ړئوک دیداتاک ې ښځو تهد او ئیږول ور  كرتهښل لویارسائ يدبن ېانجون ائستهښ

کیږي چې د خپلو کورونو څخه راوتيل دي  وخت رډی او دي مسافر داخلک ، يکو  منعه نه ېد یدو  ،ي هغه دې وکړيکو 

 رډی زنا  نزد هپتعالی  الله د او يش اختهزنا کې  په خلک دغه ېچ ده ممکنه رسه ریتدب ید په ،او ښځو ته زياته اړتیا لري 

 زناکاري ويش پر هغوی خامخا عذاب نازلیږي او تاسو ورباندې غالب کیږي ، که چريې په هغوی کې ، ید یش مبغوض

عمل وکړ او د موسی علیه السالم لوی لوی کسان په زنا کې اخته شول ، دښځو د فتنې  چال طاينیش ېد په دبلعمدده قوم 

 زره ایاو ېک ځور  وهی په طاعون رسه  په شو چې د وجی نه بني ارسائلو شکست وخوړلو او په دوی باندې طاعون مرض نازل

  . ولش هړ م انیلیارسائ ۷۰۰۰۰
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ټولګي  تقليد په نتیجه کې په اسالمي ټولنو کې د لومړي د ړوندنن صبا متأسفانه د پرمختګ ترنامه الندې او د غرب څخه 

مختلط نظام رائج دی چې د رشیعت له نظره دا منفوره کړنه ده او د  و ترمنځاو سړي وښځد څخه واخله ترپوهنتون پوری 

 اسالمي رشیعت مخالف کار دی. 

لها حکم  ځکه چې )الوسائل؛ ط حرام ګرځول شوی دیسړيو او نامحرمو ښځو ترمنځ اختال  وپه اسالمي رشیعت کې د نامحرم

 املقاصد( هرکله چې زنا حرامه ده؛ نو هرهغه کړنه چې زنا ته الره همواروي هغه هم حرامه ده.  

 داللت کوي. نصوص په حرمت باندې الندېد ناَمحرمو ښځو او سړیو ترمنځ د اختالط 

رَبَُّج دي:)َوَقْرَن يِف بُُيوتِكُنَّ َوالَ ترََبَّْجَن تَ يې فرماييل  ښځو ته په کورکې د پاتې کیدو امر کړی دی او الله جل جالله -1

َا يُِريُد اللَُّه لِيُ  كَاَة َوأَِطْعَن اللََّه َوَرُسولَُه إَِّنَّ الَة َوآتَِي الزَّ َركُْم ْذِهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْهَل البَيِْت وَ الَجاِهلِيَِّة األُوىَل َوأَِقْمَن الصَّ يُطَهِّ

 (33) :زاب.األحتَطِْهرياً(

او تاسو په خپلو کورونو کې قرار ونيسئ او تاسو دلومړين جاهلیت د زینت څرګندونې په شان زینت مه څرګندوئ  -ترجمه:

او تاسو ملونځ قامئوئ او زکات ادا کوئ او دالله او دهغه د رسول اطاعت کوئ بیشکه همدا خربه ده چې الله غواړي له 

 او تاسو پاک کړي په پاکول.تاسونه ای اهل بیتو ګناه لري کړي 

الله جل جالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بيانو ته امر کړی دی چې په کور کې کيني اوپه کور کيناستل د اختالط 

 څخه مخنيوی دی. پرته له رضورت څخه باید ښځې له کوره ونه وزي.

 ه دی؛ ولی د آیت حکم ټولو ښځو ته دی.که څه هم داآیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بيبیانو په اړ 

الله جل جالله فرماييل دي:) َوإَِذا َسأَلُْتُموُهنَّ َمَتاعاً َفاْسأَلُوُهنَّ ِمن  په پرده کې او عدم اختالط کې د زړونو پاکوالی دی؛  -2

 (53 :)األحزاب( َوَراِء ِحَجاٍب َذلِكُْم أَطَْهُر لُِقلُوِبكُْم َوُقلُوِبِهنَّ 

او کله چې تاسو له دغو) پاکو بيبیانو( نه څه سامان غواړئ نو له دوی نه يې په داسې حال کې غواړئ چې تاسو له  -ترجمه:

 پردې نه دباندې يی دا) کار( ډیر پاک ساتونکی دی ستاسو زړونو لره او دهغوی زړونو لره.

ت د ونه کړي او باید دخربو پروخکله چې ښځه ددې نه منع شوی ده چې پرته له حجاب څخه د بیګانه سړي رسه خربی 

عدم اختالط لپاره مانع موجودوي چې دا کار د اختالط لپاره فرصت له منځه وړي. ددې وجی نه مفرسین وايې چې 

 لپاره.د پاکوايل د خلکو د زړونو ده حجاب بهرتینه وسیله 

بَْن ِبأَْرُجلِِهنَّ لُِيْعلََم َما يُخْ  :)َوالَالله تعالی ښځو ته حکم کړی دی چې پښې دې په ځمکه نه وهي او فرمايې -۳ ِفَي ِمن يرَْضِ

 (31ِزيَنِتِهنَّ َوتُوبُوا إىَِل اللَِّه َجِميعاً أَيَُّها املُْؤِمُنوَن لََعلَّكُْم تُْفلُِحوَن(.) النور: )

او دا )ښځې( دې خپلې پښې نه وهي ددې لپاره چې معلوم کړی يش هغه څه چې دوی يې له خپل زینت ځینې  -ترجمه:

 پټوي او تاسو ټول الله ته توبه وباسئ ای مؤمنانو ددې لپاره چې تاسو کامیاب شی.

هغوی  لبوي او دهرکله چې ښځې په ځمکه باندې په زور رسه د پخې وهلو څخه منع شوي دي ؛ځکه دا کار د سړو توجه ج

 د فتنې سبب ګرځي نو اختالط چې يو بل ګوري او خربی رسه کوي په طریقه اولی رسه حرام دی.
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 يِف الله تعالی فرمایيل دی:)َوَراَوَدتُْه الَِتي ُهوَ د نامحرم سړي او نامحرمه ښځې ترمنځ په کور کې هم اختالط جواز نلري.  -4

 (23وسف: )ی ألَبَْواَب َوَقالَْت َهْيَت لََك َقاَل َمَعاَذ اللَِّه إِنَُّه َريبِّ أَْحَسَن َمْثَواَي إِنَُّه الَ يُْفلُِح الظَّالُِموَن(.بَْيِتَها َعن نَّْفِسِه َوَغلََّقِت ا

او هغې ښځې چې دا د هغې په کورکې ؤ هغې له ده نه له هغې رسه د بدکارۍ مطالبه وکړه او )ټولې( دروازې يې ترجمه: 

او وه يې ویل: هله ته زر راشه هغه وویل زه په الله پورې پناه نيسم بیشکه دا )عزیز( زما مالک دی هغه زما  کلکې پورې کړې

 استوګنه ښه کړی ده بیشکه شان دادی چې ظاملان فالح )او خالصی( نه مومي.

 د يوسف علیه السالم په فتنه کې داخته کیدلو سبب اختالط ؤ.

لله تعالی ایږي حال داچې الله تعالی مونږ ته حکم کړی دی چې سرتګې ښکته واچوو.په اختالط کې سرتګې نه ساتل ک -۵

وا ِمْن أَبَْصارِِهْم َويَْحَفظُوا ُفُروَجُهْم َذلَِك أَْزََك لَُهْم إِنَّ اللََّه َخِبريٌ ِِبَا فرمایيل دي:) لُْمْؤِمِنَي يَُغضُّ ( َوُقل 30يَْصَنُعوَن )ُقل ل ِّ

لُْمْؤِمَناِت   ( 31 -30 :) النور(.يَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصارِِهنَّ ل ِّ

ته مؤمنانو ته ووایه! چې خپلې سرتګې دې )له نامحرمو نه( ټيټې سايت او دخپلو فرجونو )رشم ځایونو( ساتنه دې  -ترجمه:

ښځو ته ووایه  وکوي دا د دوی لپاره ډیر پاکیزه دي؛ بیشکه الله ښه خربدرا دی په هغو کارونو چې دوی يې کوي او ته مؤمن

 چې خپلې سرتګې دې ټيټي سايت .

نه کې واقع نيش ترڅو يو د بل په ليدلو رسه په فت ؛امر کړی ښکته کولوالله تعالی مؤمنانو سړیو او مؤمنانو ښځو ته د سرتګو  

 دی. مط چې يو دبل لیدل هم په کې وي او خربی کول هم وررسه مل وي په طریق اولی رسه حرا؛ نو اختال 

ًة ِمَن النَّاِس يَسْ  نامحرمو ښځو او سړیو ترمنځ اختالط په ټولو رشيعتونو کې حرام ؤ. د -۶ ُقوَن )َولاَمَّ َورََد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ

 (23): القصصاُء َوأَبُونَا َشْيٌخ كَِبريٌ( َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأَتَْيِ تَُذوَداِن َقاَل َما َخطْبُكاَُم َقالَتَا ال نَْسِقي َحتَّى يُْصِدَر الرِّعَ 

او کله چې د مدین اوبو ته ورسید نو دهغه ) کوهي( په خوا کې يې د خلکو يوه ډله وموندله چې اوبه يې ورکولې  -ترجمه:

او له هغوی نه يې را بیرته دوه ښځې وموندلې چې خپل څاروي يې رامنع کول وه يې ویل ستاسو څه معامله ده؟ هغوی  

 وویل: مونږ )څارويو ته( اوبه نه ورکوو ترهغه پورې چې شپانه بیرته ) رسه له ماله( الړيش او زمونږ پالر عمر خوړلی بوډا دی.

 رامنع کول، ترڅو د پرديو سړيو رسه اختالط رانيش او ديې د شعیب علیه السالم لوڼه د خلکو څخه جدا خپل حيوانات 

 دی. پروتهمدې مطلب وضاحت )النسقی حتی یصدرالرعاء( جمله کې د 

ددې عمل څخه وژغورل يش ؛ ځکه په حدیث کې وړوکتوب  پها چې اختالط نقصاين شی دی؛ باید خپل ماشومان د -۷

ه پ کې مور او پالر ته الرښوونه شوی چې کله هلک او انجلی اوه کلن شول باید بسرته يې يو دبل څخه جدا يش.رشیف 

أوالَدكم بالصالة وهم أَبناُء سبع ، وارضبوهم عليها وهم أبناُء عرْش، وفرُِّقوا بينهم يف ُمُروا حدیث رشیف کې راځي:)

 أخرجه أبو داود(.املضاجع

 وهئ دوی د ملانځه په قضا کولو کله چېوه يې او  ولکله چې دوی اوه کلن شد ملانځه امر وکړئ خپل اوالد ته  -ترجمه:

 یدو ځايونه .او جدا کړئ ددوی د ویده ک ولدوی لس کلن ش

په آحادیثو کې د بیګانه سړي او ښځې د اختالط او خلوت څخه منع راغلی ده.رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایيل  -۸

 صحیح البخاری(.:)الَ يَْخلَُونَّ َرُجٌل ِباْمَرأٍَة، َوالَ تَُساِفَرنَّ اْمَرأٌَة إِالَّ َوَمَعَها َمْحرَمٌ دي

 مګر داچې هغې رسه محرم وي. ؛سړی د بیګانه ښځې رسه او سفر دې نه کوي ښځېې يواځې کیږي نه د -ترجمه:
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ْيطَاُن(. سنن الرتمذي په يو بل حدیث رشيف کې راځي :  )الَ يَْخلَُونَّ َرُجٌل ِباْمَرأٍَة إِالَّ كَاَن ثَالَِثُهاَم الشَّ

 نه يواځې کيږي سړی د بیګانه ښځې رسه مګر دریم يې شيطان وي.  -ترجمه:

 عزتدداچې په خلوت کې اختالط وي رشیعت ورڅخه منع کړی ده او سفر کې هم د خلوت او اختالط ویره وي او دښځې 

 ځکه ورڅخه رشیعت منع کړی ده. وي؛ ویره  دپایاملولو

  چې خاوند يې غائب وي. د ور داخلیدو څخه منع کړي ديهغو ښځو ته سړي پیغمربعلیه السالم  -۹

ِم(. سنن الرتمذي نبي علیه السالم فرماي ْيطَاَن يَْجِري ِمْن أََحِدكُْم َمْجَرى الدَّ  يل دي: )اَل تَلُِجوا َعىَل املُِغيَباِت، َفإِنَّ الشَّ

 .اچويپه فتنه کې و دواړه د نا محرمه ښځو رسه اختالط  شيطان ته دا فرصت ورکوي چې 

عالوه ځانته يش نو شيطان دوی ته وسويس ددې آحادیثو نه معلومه شوه چې کله سړی د پردۍ ښځې رسه د محرم نه 

ت راپاروي او دوی په زناکې مبتال کوي ؛ ځکه د شیطان کار همدا دی چې خلک په زنا کې او و وراچوي ددوی شه

نوروګناهونو کې مبتال کړي. بیا چې کله ورته داسې خايل ماحول پیدا يش چې سړی د پردۍ ښځې رسه ځانله ناست وي 

کار په اسانۍ رسه کوالی يش. د يو بزرګ وینا ده که په يو ځای کې د حسن برصي رحمه الله په نو په دې وخت کې خپل 

شان لوی بزرګ او د رابعه برصیه په شان لویه بزرګه ځانته کيني او ددوی په منځ کې د زنانه محرم نه وي نو شیطان به دوی 

له نه کسانو نه د پردی حکم کړی دی دا به د هغو رسه ځانرشیعت چې زنانه ته د کومو  هذاهم په بدکارۍ کې مبتال کړي نو ل

أاَلَ الَ يَِبيََتَّ َرُجٌل ِعنَْد اْمَرأٍَة إِالَّ أَْن يَكُوَن نَاِكًحا أَْو َذا َمْحرٍَم(. صحیح  کيني. نو ددې وجی نه په يو حدیث رشیف کې راځي:)

 مسلم

 ځې.محرم د ښهغه ې نکاح يې وررسه کړی وي او يا وي مګر داچ ؛خربدار! شپه دې نه تیروي سړی د ښځې رسه -ترجمه:

وځي، ځکه که چريې ښځه په خپل کور کې نه کوره  ې داسالمي رشیعت ښځې منع کړي دي چې له رضورت پرته د -1۰

ْيطَاُن(. سنن الرت   مذي وي هیڅکله اختالط نه رامنځ ته کیږي.)املَْرأَُة َعْورٌَة، َفإَِذا َخرََجْت اْسترَْشََفَها الشَّ

ل )ترڅو یا ښځه ګمراه کړي او يا ورباندې ب خپل نظرشیطان  ورپسې کړي ښځه عورت دی کله چې د کوره ووځي -ترجمه:

 .سړی خطا کړي(

حرضت عيل ريض الله عنه به د اختالط نه منع کوله. حرضت عيل ريض الله عنه به هم په بازار کې بې رضورته د ښځو  -11

أََما تََغاُروَن أَْن يَْخُرَج نَِساُؤكُْم َوَقاَل َهنَّاٌد يِف )کوله . هغوی په یوه خطبه کې او فرمايل :ګرځیدل او د اختالط څخه منع 

 لُْعلُوَج(. مسند أحمد َحِديِثِه أاََل تَْسَتْحُيوَن أَْو تََغاُروَن َفإِنَُّه بَلََغِني أَنَّ نَِساءَكُْم يَْخرُْجَن يِف اأْلَْسَواِق يُزَاِحْمَن ا

 -داسې وویل: آیا تاسو ددې نه حیا نه کوئهغه د هناد رح په روایت کې رازي چې -آیا تاسو ته غېرت نه درځي  -ترجمه:

وځي ؟ بيشکه ماته دا خربه را رسیدلې ده چې ستاسو ښځې بازارونو ته ) بغري رضورت ته چې ستاسو ښځې ) بال رضورت ( بهر 

 ږي. ( وځي او هلته د سړو رسه په تللو کې جنګي

ه نو په بندو کمرو کې خو اختالط پ ؛ددې روايت نه دا معلومه شوه چې کله په بازار کې د سړو او ښځو اختالط منع دی

 طریق اولی بند دی؛ ځکه په بندو کمرو کې خو د بعضې ګناهونو خطره زياته وي.
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خاوند ورور (  ) د زنانه د پاره د خپل لېورحادیثو کې د آ ور )د خاوند ورور( رسه هم ځانله نه کيني په يښځه به د خپل ل -12

لیه وسلم الله صلی الله عرسه ځانله کیناستلو نه هم منع راغلې ده . د بخاري رشيف او مسلم رشیف حدیث دی ، رسول 

ُخوَل َعىَل النَِّساِء !( َفَقاَل َرُجٌل ِمَن األنَْصاِر : أَفَرأيَْت الَحْمَو ؟ قَ   اَل :) الَحْمُو املَْوُت( . متفق َعلَيْهِ وفرمایل :) إيَّاكُْم َوالدُّ

اوکړو :  د انصارو يو سړي عرض ،) أجنبي ( ښځو ته د ورتللو نه ځان وساتئ ، ) ځانله وررسه مه كينئ ( ۍتاسو پرد -ترجمه: 

یه السالم ورته پیغمربعلور په باره کې څه حکم دی؟ ييارسول الله أَفَرأيَْت الَحْمَو ؟ َقاَل :) الَحْمُو املَْوُت(! اې د الله رسوله ! دل

آن تردې چې د کومو ښځو چې َمحرم بې غیرته وي او فاسق وي ښځه نيش کولی چې وررسه سفر  وویل: ليور مرګ دی.

 وکړي.]رد املحتار [

ی ترڅو د سړو د ه چې د ښځو په کور کې ملونځ کول بهرتداسالمي رشیعت په عباداتو کې هم ښځو ته الرښوونه کړی  -1۳

پیغمربعلیه السالم ښځو ته ویيل ؤ چې دښځو ملونځ د مسجد څخه په کور کې غوره دی. )عن  رسه اختالط رامنځ ته نيش.

اِعِدّي أَنََّها َجاَءْت النَِّبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َفَقالَْت  اَلةَ  يَا َرُسوَل أُمِّ ُحَمْيٍد اْمَرأَِة أيَِب ُحَمْيٍد السَّ  َمَعَك َقاَل َقْد اللَِّه إيِنِّ أُِحبُّ الصَّ

اَلَة َمِعي َوَصاَلتُِك يِف بَْيِتِك َخرْيٌ لَِك ِمْن َصاَلتِِك يِف ُحْجرَتِِك َوَصاَلتُِك يِف  ْن َصاَلتِِك  ُحْجرَتِِك َخرْيٌ مِ َعلِْمُت أَنَِّك تُِحبَِّي الصَّ

لَِك ِمْن َصاَلتِِك يِف َمْسِجِد َقْوِمِك َوَصاَلتُِك يِف َمْسِجِد َقْوِمِك َخرْيٌ لَِك ِمْن َصاَلتِِك يِف  يِف َدارِِك َوَصاَلتُِك يِف َدارِِك َخرْيٌ 

 َمْسِجِدي(. مسند أحمد 

ته او  نبي علیه السالم مراغلهغه وايې چې زه څخه روایت دی  اد ابوحمید ساعدي ښځې ام حمید ريض الله عنه -ترجمه:

لله رسوله! زه دا خوښه ګڼم چې له تارسه ملونځ وکړم. نبي علیه السالم ورته وفرمایل: زه پوهيږم چې ې وویل: ای دامورته 

ته داخوښه ګڼې چې له ما رسه ملونځ وکړی؛ مګر ستا ملونځ په کوټه ستاکې بهرته د هغه ملونځ څخه چې په خپله حجره 

ونځ ستا په کوی او مل کې يې  )صحن(څخه چې په کورکې يې کوی او ملونځ ستا په حجره ستاکې بهرت دی د هغه ملانځه 

کوی او ملونځ ستا دخپل قوم په مسجد کې بهرته دی  يې کور کې بهرته دی دهغه ملانځه څخه چې د قوم په مسجد کې

 دهغه ملانځه څخه چې کوی يې ته په مسجد زما کې.

ه په زمانه کې ښځو ته امرشوی ؤ چې ښځې دې پ د اختالط څخه د مامنعت په خاطر د رسول الله صلی الله علیه وسلم -14

آخري صف کې دریږي او کله به چې پیغمربعلیه السالم سالم وګرځولو ښځو ته حکم شوی ؤ چې د سړو څخه مخکې له 

مسجد څخه ووځي او په مسجد نبوي کې دښځو لپاره ځانګړې دروازه موجود وه او سړي ددېنه منع شوی ؤ چې مسجد ته 

لَُها َورَشَُّها آِخرَُها َوَخرْيُ ُصُفوِف د ښځو ددروازې  څخه داخل يش. په يو حدیث رشیف کې راځي: )َخرْيُ ُصُفوِف الرَِّجاِل أَوَّ

لَُها(. سنن أىب داود  النَِّساِء آِخرَُها َورَشَُّها أَوَّ

بهرته صفونه د سړو لومړين صفونه دي او بد صفونه دسړو آخري صفونه دي او دښځو بهرته صفونه آخري صفونه  -:ترجمه

 دي او بد صفونه دښځو لومړين صفونه دي.

د عبدالله بن عمر ريض الله څخه روایت نقل کړی دی چې کله پیغمربعلیه السالم مسجد نبوي آباد کړ يوه أبو داود الطياليس 

 )اليلج من هذا الباب من الرجال أحد(. ريښوده او داسې يې وفرمایل:پځو لپاره دروازه د ښ

 نه دې داخلیږي ددې دروازې څخه دسړو نه هیڅوک. -ترجمه:
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دخلوا املسجد من ال تامام بخاري په تاریخ کبیر کې دا روایت نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:) 

 دروازې څخه.له ترجمه: مه داخلیږئ مسجد نبوي ته د زنانه ؤ التاریخ الکبیر للبخاری باب النساء(.

خل سړي منع کول چې مسجدنبوي ته دا د زنانه ؤ له دروازې څخهبه  په يو روایت کې راځي چې حرضت عمر ريض الله عنه

 النساء(. أخرجه أبو داود.ينهى أن يُْدَخَل املسجُد من باب  -ريض الله عنه-. )كان عمر بن الخطاب يش

ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي څخه راووتلو وه يې لیدل چې سړي او ښځې د مسجد څخه يوځای يوه 

اِت الطَِّريِق(. َفكَانَِت افَ )اْسَتأِْخْرَن َفإِنَُّه لَْيَس لَكُنَّ أَْن تَْحُقْقَن الطَِّريَق َعلَيْكُنَّ ِبحَ  راووتل، نبي علیه السالم ښځو ته داسې وفرمایل:

 الَْمْرأَُة تَلَْتِصُق ِبالِْجَداِر َحتَّى إِنَّ ثَْوبََها لَيَتََعلَُّق ِبالِْجَداِر ِمْن لُُصوِقَها ِبِه. سنن أىب داود

يوه غاړه  بلکې تاسو ته په کاردي چې دالرې په ؛شئ ېالړ  باندې چې د الرې په منځپه کار نه دي وروسته شئ تاسو ته  -ترجمه:

 .لوبه ځان په ديوال پورې دومره ونښلولو چې د زنانه ؤ څادر به په ديوال پورې ونښتوو الړې شئ. نو زنانه 

په يو روایت کې راځي چې نبي علیه السالم به کله سالم وګرځولو ترهغې به ناست ؤ ترڅو زنانه مخکې له سړو څخه دمسجد نبوي 

لی الله علیه صكُنَّ إَِذا َسلَّْمَن ِمَن الَْمكُْتوبَِة ُقْمَن َوثَبََت َرُسوُل اللِه  -صلی الله علیه وسلمأَنَّ النَِّساَء يِف َعْهِد َرُسوِل اللِه  (څخه ووزي. 

 َقاَم الرَِّجاُل(. صحيح البخاري  -سلمصلی الله علیه و–َوَمْن َصىلَّ ِمَن الرَِّجاِل َما َشاَء اللُه َفإَِذا َقاَم َرُسوُل اللِه  -وسلم

پاڅيدلی او رسول  دوی به نو بیشکه زنانه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کله به يې چې سالم وګرځولو -ترجمه:

الله صلی الله ل ؛ کله به چې رسو (ترڅو زنانه له سړو مخکې الړې يش)الله صلی الله علیه وسلم او سړي به په خپل ځای ناست ؤ

 علیه وسلم له ځایه پاڅید سړي به هم له ځایه پاڅیدل.

 د اختالط ناوړه او بدې پايلې:

 د نامحرمو ښځو او سړيو ترمنځ اختالط ډول ډول اخالقي، نفسیايت، ټولنیز، عقيل او تعليمي بدې پایلې لري.

ا ته الره ه ځانه رسه لري او اختالط  په ټولنه کې زند نامحرمو ښځو او سړيو ترمنځ اختالط زيات اخالقي او سلوکي زيانونه ل

 پرانیزي او بداخالقي په ټولنه کې خپریږي او د ټولنې څخه د عفت څادر ټولیږي.

ابن القیم رح وايې: په دې کې هیڅ شک نشته چې د ښځو رسه اختالط د ټولو رشونو او مصیبتونو رسچینه ده او اختالط 

ی او د عامو او خاصو چارو خرايب د اختالط له امله ده او د ښځو او سړو ترمنځ اختالط د دټولو عذابونو د راتللو سبب د

  [الحكمية الطرقفحشاء او زنا سبب دی.]

  اختالط د زنا مقدمه ده: د نامحرمو ښځو او سړيو ترمنځ اختالط د زنا او فحشا مقدمه ده؛ چې خلک يې پروا نه کوي؛ځکه

په اختالط کې لومړی کتل دي، بیا تبسم دی، بیا سالم دی، بیا خربی دي او باآلخره د مالقات وعده ده چې دا ټول 

 د زنا لپاره مقدمات دي. 

  ه ښځې د نامحرمه سړيو رسه متاس نييس او يو له بل رس  هکله چې اختالط رامنځ يش، نامحرم: اخته کیدلپه زنا کې

یږي .  په نتیجه کې په زنا کې اخته ک، يو له بل رسه خلوت کوي، خربی کوي، ناوړه اړيکې قامئوي چې خربی کوي

  ده. ختلط ژوند نتیجهپه دې اعرتاف کوي چې د واده نه مخکې کومې پیغلې حامله کیږي دا د م غربيانخپله 
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 ازارونو، دفرتونو ، مارکیټونو، بد زنا څخه پیداشوي ماشومان:  په کومو نظامونو کې چې په مکتبونو، ليسو او پوهنتونو

  او د زناڅخه پیداشوي ماشومان هم زيات وي. ويټولنو کې زنا زياته  دغسې، په ويمختلط نظام  اورشکتونو کې

پیغلې په مکتبونو کې او ليسو کې د ۰4۸/۰دا په ګوته کوي چې د مکتب  ځينې احصائې شته چې د امریکا په اړه 

( ۶2داد )ه بریطانیه کې د هغه ماشومانو تعپيوې غريب رسنۍ ليکيل دي چې  مختلط نظام له امله حاملې شوي دي. 

  [لدروسوا الخطب موسوعة، والترشيع الواقع بي االختالط] چې د زنا څخه تولد شوي دي. و ته رسیدلی دیزر 

  دا هم ده چې په کومو ټولنو کې اختالط وي په هغو ټولنو زيانونو څخه د د حياء او عفت له منځه تلل: د اختالط

 ه سرتګو کېپدداسې ښځې  ه ناسته پاسته ولري؛ځکه هغه ښځه چې د بیګانه سړیو رسه رشیککې حياء وجود نلري؛ 

  خاوند ته هیڅ درناوی نلري. نه وي او همدې امله ښځه خپل حیاء

 اړیکو درلودل: د نامحرمو سړيو او ښځو ترمنځ اختالط سړو او ښځو ته ددې فرصت ورکوي چې د پرديو سړو   ناروا د

له منځه  ت امنیت او عفاعتامد، او پردیو ښځو رسه جنيس روابط ټینګ کړي او ددې اړیکو په نتیجه د کورنيو څخه 

 جګړې او شخړې وي . جنګ، تل او په داسې کورونو کې  ځي

  :ښځه  د اختالط په نتیجه کې تلهغه ښځه او یا خاوند چې په اختالط معتاد وي؛ د ښځې او خاوند ترمنځ بې باوري

 وند بدګامنه وي او خاوند په خپله ښځه بدګامنه وي.اپه خپل خ

  وري کیږي ترمنځ صمیامنه اړيکې کمز کورين روابط او اړيکې له منځه تلل: د اختالط په نتیجه کې د ښځې اوخاوند

ته ې خاوند خپلې ښځ او کمه توجه کويه امله ښځه خپل خاوند ته لبل احرتام هم له منځه ځي. داختالط ااو متق

و کورنۍ خړ پړ کیږي اکورين روابط  چې باالخره درواغ وايېته ښځې خپلو خاوندانو اکرثه وخت او  کمه توجه کوي

 پاشل کیږي. 

 او نامحرمه سړو رسه رابطه ټینګه يش او ښځه او خاوند پر يو بل باندې  ات والی: کله چې د نامحرمه ښځود طالقونو زي

ي او وده ډیره کمه و م.د همدې وجی نه په غرب کې د کورين نظام  ته منجر کیږي طالق چې دا حالت بدګامنه يش

 د اختالفاتو په نتیجه کې سړي خپلو ښځو ته طالقونه ورکوي.

 زياتوالی: د اختالط له امله د ښځې او خاوند ترمنځ جګړې او دښمني رامنځ ته  او دعواګانو جنجالونو کې د په ټولنه

عواګانې د پر ضد شکایتونه او ې د خپلو خاوندانو، په محاکمو کې ښځرسایت کويکیږي او کله دا دښمني نورو ته 

وي  ي په فامييل محاکمو کې جنجالونه زياتو ثبتوي.له همدې امله په کومو ټولنو کې چې مختلط نظامونه رائج 

 نسبت نورو محاکمو ته.

  اختالط د زړه د طهارت رسه منايف عمل دی: د نا محرمو ښځو او سړیو ترمنځ اوسنی اختالط په بازراونو کې، په

مل دی. عټولنیزو صفحو کې ، دخوښيو په مناسبوتونو کې او په اخرتونو کې د زړونو د پاکۍ او سالمتیا رسه منايف 

{ األحزاب دا آیت کریمه: د هغو . 53: }وإَِذا َسأَلُْتُموُهنَّ َمتَاًعا َفاْسأَلُوُهنَّ ِمن َوَراِء ِحَجاٍب َذلِكُْم أَطَْهُر لُِقلُوِبكُْم َوُقلُوِبِهنَّ

سړيو او ښځو په حق کې نازل شوی دی چې د پاکو زړونو خاوندان ؤ ؛ خو ددې آيت حکم عام دی او ټولو خلکو 

 ه ترقيامته پورې شامل دی.ت

  د بیګانه سړيو او ښځو ترمنځ اختالط  سپین سرتګي ته دعوت دی؛ حال داچې مونږ سړيو او ښځو ته د سرتګو د

 پټولواو ښکته اچولو امر شوی دی. 

 .په رسکونو او کوڅو کې ښځې د خلکو له خوا په قول او فعل رسه زورول کیږي 

 


