
 
1 

 

 سريزې پرځاى

 

ره وخته راهېسې د ښځو د حقوقو او په اسالمي ټولنه کې د ښځځو د رو   ېله ډ

او پځه دې وروسځتيو کځې خځځو دا    موضځو  نناځالي ه ځه خ کځه ک ېځ ه      او حيثيځ   

ورځې په مهمې موضځو  ه لځه ېځوې    نناا  خ ل وروستي پ اوونه وهي او د 

 ده .

ړه د سځځځځر  دريځځځځ   دواړه خځځځځواوې ښ د ښځځځځځو دحقوقځځځځو پکويځځځځانو او پځځځځه دې ا  

وي او خ ځځل مقاهځځل  کځځډک ېځځرارونه ورلځځه ااځځرا  او  ط ځځري   رځځه    ( ي لرونکځځ

د دواړو خځواو پځه دې نهځ ه کځې د اسځال       پرې مالمتوي چې متاسځ انه    ىلور

او په مستقيم او غيرمستقيم ډو  د اسال  سځ ېلکي او ميځي    روح ټ ي کېږي 

ژنځ لو او مرراځي   ېد پدي  د ه نامولو او په اوسځني وخځ  کځې د ناچکنځ ه ديځ       

خو په نځورو بهځو   ال  کې دښځو د رو  او ارزښ  په اړه سپه اکولو هلې کېږي 

چځې د  پځه پتځتو بهځه کځې داسځې کتځا        ر کتاهونه ليکځل ېځوي دي خ خځو    ېکې ډ

د اسځځځال  ريتځځځتونر طېځځځوير يځځځې    او  و هځځځر اړخيځځځزه طنځځځ ه ماطځځځه    يکنلوسځځځتو

او منطقځځي ځځځوا   طه ېځځر ي خ مرقځځو ټولځځو پوښځځتنوپځځه دې اړه ک ى او رانځځځو

لځه همځ ې  کيکځه مځې قکځم راواخېسځ   او        رمون ل ووووايي ال طردې  دمه مانه  

 وهل .لستوڼي مې را هډ

خطاء خ سهوه او اېتياه له انسان سره مکهرى ده زه دا د وه نه ېځم کځوالى چځې    

او يا هځل  هم ا کتا  دې په دې اړه لوم نۍ  او  وروستنر کتا  وپېژن   ېي 

ېځم   راو طحقيق  اړطيا  نه لي   کېږي خځو  دومځره پځه زغځرده ويکځ      نې ېچاطه د  

د اسځځال   ايځځکي ه ځځه پځځه کځځې  ښځځود  ېځځوې ده  او کځځه  ځځوک  يځځې   چځځې انءځځاء ا  

يې پځه سځر سځترخو خځو هايځ  چځې د        فراسره  نه مني  يا اختالف کوي نو اختال
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ېځځر ي وي او داليځځل يځځې هځځم   قځځه او    اخځځتالف زځځرز يځځې منطقځځي خ ايځځولي او    

 يره وي . مرت

د دې کتا  ليککو کې مځې لځه  مځ ه خ  قځه او مرتيځرو مځاء خځ ونو او مرانرځو         

هره مسئکه مې چې له کځو  کتځا   رځه رانقځل کځ ې ده       خ ره است اده ک ې ده  

او  د هماغځه کتځا  نځو  هځم ورسځره ليککځر       کې مځې   ىنو د هم ې مسئکې په پا

 حواله مې پرې ورک ې ده .

 رځه ډيځره    ا  روې  اوانانيځر محم االځل کاکځر   رايع هم ا ډو  له ښاغکي  

 زغمکځه  ره سځتوماني  و ېکې يې ډ اوډيزاي  په کم وز  مننه کو  چې د دې کتا

 .  ناوې طه يې د چاپ هار ور په غاړه ک  او دکتا 

ره مننځه چځې د دې کتځاپ پځه     ېځ هم ارنهه له ټولو هغو ورونو او خوين و  ره ډ

 مرسته ک ې ده .  يې چاپ کې

 

 حقيارس  محم ح
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 او ځوا  يې يوه د وه

 

مځو ولوسځتل  د اسځال  د ښځمنان  پځه اسځال  طځور لهځوي          لکه چې په پېالمه کځې  

دوى  وايځي  ښځځه پځه اسځال  کځې هځې         ورکځ ي خ  يښځې طه يې حقوق نځه د چې 

 رځځه نځځا خيځځره   اسځځال  او قځځران  نځځځې حيثيځځ  لځځري خ لځځه   يوازادي نځځه لځځري او د  

ېځځروري ډو  د  يځځرره د اېځځرار  زمزمځځه کځځوي  او پځځه غدوى سځځ مسځځکمانان هځځم لځځه 

دا چځې دا   ږي خېمقاهل کې استرمالالس د مسکمانانو په  اسال  د دښمنانو په 

او پروپاخنځ  دى چځې   نځاوړه  طيکيغځا     د وه   ومره حقيق  لري او يځا  ځومره   

که چېرې لځه   موږ  و طه نوطه ېي خيه لوستونکهوروسته  ږي ېپه اسال  پسې ک

ه مرکځې د ناهکيځ  وخځ   طځه  کتنځه وکځ و او يځا لځه دې  رځه هځم لځږ            ر  اسال 

وختونځو کځې د ښځځو حځا  او      په هغځو ټولنځو او  الړ ېو او  وخورو چې   وړان ې 

ر کځ و نځو راطځه    خين ااو هيا په اسال  کې  دښځو له حقوقو   ره ځو ه حيثي   

اسځال   درنځاوى او  ځز   چځې ښځځو طځه       په ډاخه هه ېځي چځې رښځتيا هځم  ځومره      

 ورک ى په يوهل  م هب کې هم نه دى ورک   ېوى .

وړانځ ې او   رځه   اسځال  او طم نونځه لځه    و قومونځه   د يو  ل اره   ېد دى د و

ووخ او اوسځځني وخځځ   رځځه د هېکهځځې پځځه ډو  يځځا د  لځځه  اوطم نونځځه    ځځو قومونځځه

او  ۍچځځې دښځځځې د  زاد  چځځې حتځځر پځځه هغځځو مککونځځو او قومونځځو کځځې       خځځورو

 هل کېږي د دوى حال  په مونوده  ېر کې  نهه دى .غې وېمساوا  چ
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 ښځه د طاريخ په هېالهېکو پ اوونو کې 

 

  په يونان کې  :الف 

مهځر  پځه دې قځو  کځې      په پروانيو قومونځو  کځې  يونځان يځو پرمرتککځر قځو  و خ      

 هې  حيثي  نه درلود .ښځې 

 د يونانيځانو  خکځر ېځوه   خهرتيو هنيځاد  انساني ټولو هځ   هه  ښځه  دپه يونان کې 

پرمرتځ  سځره    لځه د طهځ يب او کځار    .مرکځوق  و  ۍښځه د ټيټې پوړکې په نظر 

ښځې هم لږ پرمرت  وک  مهر ورو ورو په يونانيانو هيا ېهو   غکيځه وک لځه   

پرمرتځ   وکځ  چځې  پځه انسځاني طځاريخ        ښځځو دومځره    ه لمنووخ  کې  ېپه د

 ه دوى  ره راطاوو .د هر ا   خاون ان هه ل او سارى نه لري   کې

او دښځکال کوق دومځره غکيځه وک لځه چځې هککځل خ ځل         ښکال پالنېيونان کې په 

 خه زنځا   ځه  ېځب نځه هککځه     هځ لويځو ايکسځواانو  او پوهځانو     خځان ورځنې هېځر ېځو  

له نکاح  ره پرطه  يوځځاى کېځ     ځه     ح  پکې غېرى ضروري  وخ ل ېوه خنکا

پځځه ټځځو  يونځځان کځځې رواک ېځځوه ښ کځځا   لمانځنځځه  خد کځځا  ديځځوي خيځځره نځځه وه دېځځر  

د ديوطا ښځه وه مهځر هيځايې هځم لځه نځورو درېځو ديوطاخځانو سځره  ېځنايي           يديو

  ي لې طر دې چې حرامځ ېوره کپدرلوده او دهغې په درهار کې د هرچا غوښتنې 

 ااحءه خځانې  (ته د مريودي   درنه ورک له ېقو  د ېپي ا ېو او هيا د کېوپډ

د نکاح اهمي  له منځه الړ په هم ې طرطيب ښځځې   خ يادطرانو ه لې ېوې رپ
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پځځه يونځځان کځځې لکځځه د ارسځځطو مءځځهور     لځځه السځځه ورکځځ  خ حتځځر    ايځځال  خ ځځل 

ايکسوف د اسيرزي په خککو پ ه  اچوي چې لځه ښځځو سځره ولځې  سځاني او ښځه       

 .(۱ښخ اره کوي 

 ر  پکځور  کېځ لې خ  ېځ او نځورو  مککيتونځو  پځه       ځارويو په يونان کې هه ښځې د

 لځو ې ښځځې د خونځ  او    موست  ( د يونانيانو يو استازى   وايي چې  موږ ښ ري

 .(۲ښ اره غوره کووې د نسم د نورو غوښتنو د طامي  لښځ او مهرهانه ېيادق

   په رو  کې  ځځ  

پځه سځترخو  کتکځر ېځو  خ دلتځه د لځوړ کځ  يځوې            په رو  کې  ښځځو طځه د  ځاروي   

دى چځې نځه کرامځ  لځري خ نځه      حيځوان    رايېځکه وک لځه چځې  ښځځه نځاول      غونځډې 

او نځځه درنتځځ  دهغځځوى  سځځ ک سځځاطل پکځځار دي او دخځځ م  ل ځځاره يځځې       ځځز  

 .(۳ښ ئاسترمالو

هځځادار و خ پځځه خ کځځو ښځځځو  او اوالدونځځو يځځې پځځوره مالکانځځه    دښځځځو  دلتځځه سځځ ى

 پځځه ځينځځو حځځاالطو کځځې يځځې  دهغځځوى  د وبلځځو اختيځځارا  هځځم    خ ن حقځځوق درلځځود 

دمځه   ه  مکي م ني  خ ور ېځو نځو ښځځو هځم  ځ      ېدرلود   خو ککه چې په رو  ک

خانې وې مهر      او پځاک  طځه    ااحءه وک ه اوس هم د پردې دود خونه  و او

 په درنه سترخه کتل کې   او داخالقو مريار هم اوچ  و .

خ که ښځه ښځکل ک لځه  د ده دا    ې يوځل  يو رومي سناطور  دخ کې لور په مرک

مالمتځ   د کځې پځرې    ېځورى  ېو او پځه مکځي   کار دمکي  اخالقو س کاوى وخ ل 

رومځي   غږ و ېو مهر د غرهي او ېرقي  طه يب او  طمځ ن لځه  پرمرتځ  سځره  د    

                                                 
 .االسال  هالم اهب: دکتور مېط ر الءکره  او المراٌ ة ار االسال   : استاد محم   زه دروزه (۱ښ

  حياة اليونانخ دحميرا هزخر دمونوخراف په حواله(۲ښ

 حقوق المراة اي االسال   ي القادر ېيية الحم  (۳ښ
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او ورو ورو د نکځاح او    رقو  په ااکارو کځې  هځم د ښځځو پځه هککځه هځ لون راغځ       

ښځځو   .چې حاال  هککځل سځرچ ه ېځو     رقوانينو کې دومره طغير راغزالق په 

خاون ان هه د ښځو مرئيان وو پځه وړه خيځره هځم     خرکو هه خاون انو طه پورونه و

 ونځځځځه  ېهځځځځه ښځځځځځو پرلځځځځه پسځځځځې م   زځځځځالق ورکځځځځو  کېځځځځ ه پځځځځه دې دور کځځځځې     

کځ ي   ېيادونځه کځوي چځې لځړ مې ونځه يځ       ېديوې ښځ رح( ښسي مودودي.کو  

 وو .

  ونه ک ي وو .ه مېطنودنيل وايي چې يوې ښځې په پنځو کالو کې ا

هاکمځالې ښځځې يادونځه کځوي چځې هغځې  د       سناطور نورو  له ټولو   ره د يوې 

ءتم مې ه  ک ى و او د مې ه يې هځم دا يوويءځتمه   يوروار  د ينرهچي په وروست

 ښځه وه .

ښځځو او نرانځو هځه يوځځاى او      خب خيځره نځه وه  يځ  زاده  ءق هازي  ځه د ېځر  او    

   .(۴ښلوڅ الميل

ا اهکه ښځو خو انساني حقوق هالکل نه لر  حتر د رو  رسمي قانون هم ښځه ن

لودلو په اسياهو کې يې ښځه طو  _هځم مهځم المځل هالځه     رهککه او داهکي  د نه د

 يرنې يوازې نارينه يې اهل هکل .

 

  ک : په مېر کې 

ه يځې پځه دې   هځ په مېر کې ښځو ځان د خاون انو وينځې خ کې د هغوى خ م  

خ هغځوى هځې  ډو    زادي    ډو  کاوه لکه چې وينځه د خ ل هادار خځ م  کځوي  

 . ېو   ر کخودان يخاون ان  دهغوى مراو درلودله  نه

                                                 
 پرده سي  اهواال کر مودودي .(۴ښ
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ح  طځه رسځې لې وه    ېپه مېر کې ښځو کې خو يو وخ  د ېهو  ران  ن هه د

چې د مېر ار ون هه هککان وب  او ناونې هه يې د خ ل خ م  او دېځهو  د  

 پرېتودلې . ۍاور د س ولو ل اره بون 

يادونځه  ځو ځکځې کځ ې ده      ېرځ هني اسرائيکو د احسان په ډو  د دې واق را  ک پ

ښښ و اکناينځځا کځځم مځځ     ار ځځون يسځځومونکم سځځوء الرځځ ا  يځځ هحون    ارمځځايي :

  (۵ښ((..... اهناء کم و يستحيون نسائکم 

د ار ځون لځه خککځو  رځه        ئک مځو   : ښ او ياد ک ئ هغه وخ  چځې خځال    يرنې

و کهحه کو  هه يځې ستاسځې زامځ   ا    خدر رسولو هه يې طاسې طه لوى   ا چې 

د هغځځوى  ځځه نځځور حيثيځځ  نځځه و او  (بونځځ ئ هځځه يځځې  پرېتځځودلې ستاسځځو ښځځځې 

 داسې ظکم هه ورسره کې ه چې هې  ح  نه لري .

 

  د: په هن  کې 

 په هن  کې هم د ښځو هغه حا  و کو  چې په رو  او يونان کې و. 

 خککه س يو د ښځو  ياد  کاوه او ککځه هځه ښځځو د سځ يو  يځاد  کځاوه      دلته هه 

پځه هنځ  کځې  دښځځو پځرمخ د طرکځيم        .هځ لې ېځولې   پځه  يادطرځانو  نې ااحءه خا

ښځځو   لهېو  چې تکر ه ورطه کهدروازې وط   ېوې او داسې په س که سترخه 

ل اره يځې د ناځا  او خاليځون دروازې ط لځې وې      وو کسانيسره اړيکو لرونک

په سن  ښ دپرواني هن  په يوه هرخه ( کې له اسال   ره د مره ښځه هالکل هې 

وله ځه يې دا يې هم ورسځره سځو  هاوه ځ زطه وه ککه هه يې چې مې ه م  ېو او سو

هځر چځا هځه ورطځه      خهځ  اخالقځه هځه خ ځل کې لځه     خکه دې هه انکځار وکځ  رټځل کې له   خ

نځه کولځه او    ه ورسځره هېچځا نکځاح   هځ او هځې واځا پځه سځترخه کتځل او هيځا        ېدغ ار

                                                 
  ۴٤اليقره  (۵ښ
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 رواک   انا پځه کځې  ځ   ز خخاون  او زوني   ره هې هرخې وه له دهمېش ل اره هه 

 و .

تکه  اوس هم  پځه هنځ  کځې     اوږه نه اخېس رد نکاح او کورنۍ ستومانتيا هېچا پ

پځځه سځځترخه نځځه    ه د قځځ رطځځښځځځه دټځځولنې سځځ که او کليکځځه هرخځځه ده  هېلځځوک  ور  

 په مرتک و پکمو وب  کېږي .خخوري 

 مځيالدي  ۱٤٤۱_۱٤١١د  لځه مرځې   دهن  پارلمان طه ديو ورس ار   ېوي سځن   

ښځې د واده د نهيځز د نءځتوالي لځه کيکځه     ( ۱۵١٤۱طر منځه په هن  کې ښ ونوکک

 .(۶ښدى اساس ځان وبلر روب  ېوي دي او يايې  د خککو د پيغور پ

نهيز د نءتوالي په مرمولي وړه خيره  ومره ښځې وب  دو خورئ  چې دواده  

او  زادي خ اوس هځځځځم د  ځو حقځځځځوق ښځځځځ د ى دا د؟ېځځځځوي دي دا دى مسځځځځاوا   

ښځځه طځځوده  ۍ ر پځځه هنځځ  کځځې د نويځځو اناونځځو د وبلځځو لځځ ېځځناهکيځځ  پځځه   پرځځواني

 روانه ده .

د نواى وق  ورځ ځاڼې   ي وبن ونهکو پکمو هرکا  زرخونه ښځې ځانېالهېاو په ه

طېره ورځ د نهيځز د نءځتوالي لځه کيکځه پځه       خ کا  خ ې د يو خير له مرې ۱٤٤٤د 

 ځ ځان ووابه .پېغکو يو ځاى او په يوه ور ۱١هن  کې د يوې کورنۍ 

 

  ه : د  رهو په ناهکي  کې 

اسځځال   رځځه وړانځځ ې ښځځځې د چانځځه خوښځځې لې د هغځځوى پځځه    لځځه پځځه  رهځځو کځځې 

ې  او نځامې  لځه وېځرې  او يځا د نځاهکي      قځ هغوى  هه يځې  دن    لوهه   ېرمې  ېزېږ

رولې پځه  رهځو کځې هځه چځې د چځا پځه کځور کځې اناکځۍ           ښغير  له کيکه بون ئ  

غه کور کې هه قيام   و د قهر او غلب   ې هه يې پځه مځخ    وه  خويا په هپي ا ې

                                                 
 هاري لمريز . ۱۳١١\۱۲\۲٤ېهاد    (۶ښ
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او هازکې   قي ې د له منځه وړلځو   واک ر را  رخن ې ېوې  د دوى د دې هازل  

  مکځځک السځځموا  واالر  يرکځځق مايءځځاء يهځځب ښښ پځځه غځځر  ا  ک ارمځځايي : 

م  و انا ا و يارل  لم  يءاء انا  ا ويهب لم  يءاء ال کور او يزونهم ککرانا

    (١ښ((ق يراً  کيماً ماً انه ييءاء  ق

ښښ  يرنې : ا  لره دى حکوم  په اسمانو کځې او پځه ځمکځه کځې  پيځ ا کځوي  ځه        

وغځواړي   چځې   هطاو هرتي چا ېهرتي  چاطه چې  وغواړي لوڼ خ چې وغواړي 

چځې وغځواړي  ېځنډې     لځره  زام  يا ورکوي نوړه زامځ  او لځوڼې او خرځځوي چځا    

   (( .   هر  ه ر دى پ خ اى ک پوه او قادر

وروسځځته ککځځر  کځځ ي   ېيځځاد  دا ناونځځو  وکځځ  او هککځځان  يځځ   ىدلتځځه ا   ک   لځځوم  

چځې دکځومې    ىمرارف  القران د قرزيي په حوالځه د وا کځه هځ  اسځقع  قځو  راوړ     

 .(١ښم ى لور پي ا ېي هغه ميارکه وي وښځې له خېډې  ره ل

اختيځار کځې دي طاسځو پځه هځر       ى ورکځو   زمځا پځه    وا  ک ارمايي  چې  دلځور او ز 

 حا  ېاکر و اوس  او د لور په زېږي لو مه خ ه کېږئ .

هغځځوى طځځه  د انسځځان پځځه ظکځځم کېځځ ه چځځې حتځځر  ېپځځه ناهکيځځ  کځځې پځځه ښځځځو داسځځ

 سځځترخه نځځه کتځځل  کېځځ   خ هغځځه وخځځ  هځځه ښځځځو لځځوڅ او هرهنځځډ د هيځځ  ا  زځځواف   

 کاوه .

هځ    ر ارئيړ  ي ا  اهځ  اهځ   د منااقينو دهرهنډ خرځې    ه د ېر  خيره نه وه خ 

خ او  ل ځځاره يځځې سځځرايونه نځځوړ کځځ ي وو  سځځکو  ېځځ ږ وينځځځې وې چځځې د هغځځوى   

سځتکې خ وهکځې هځه يځې او لځه هغځوى  رځه هځه يځې دومځره           ېهغوى  يځر زنځا طځه اړ و   

                                                 
 ۵١_۴٤الءورى    (١ښ

 موالنا محم  ې يع ۲۵\مرارف القران ک  ( ١ښ
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لځه ورکولځو  رځه  ځانزې وې او نځا        رې پېسې وغوښتې  چځې هغځوى هځه يځې    ېډ

 ه وې چې ه  کاري وک ي .هچاره 

ئيړ هم ا حا  و خ ښکار ه سرايونه هه و او دهېرغ پځه  ېځر ټځوټې هځه     هکته د هر ر

 پرې زوړن ې وې هر چا هه پېژن   چې دا د زنا او ه کارئ ځايونه دي .

او احترا  په غر   اناځونې وروړانځ ې    يل اره  هه يې د ق ر خ درناوکمنوېدم 

  (٤ښ.....کولې چې زنا هه يې ورسره کوله 

ې  لځځه ښځځځو سځځره ظکځځم خ ځځل وروسځځت  پځځوړۍ طځځه      لنځځډه دا چځځې پځځه ناهکيځځ  کځځ   

 ۍېوه چې هغه هه يځې بونځ    ره اناکۍ دومره ه ه خ کهو کې هو په  ر ررسې ل

 رو  ( پځځه هغځځوى کځځې هالکځځل  ځځا  ښځځخځځانو رښ د بونځځ يو لودالينځځا  رولې واٌښځځ

کنځکې  رځه کځم   ښ له نو   ښيوياړ کاوه خ د خسر او اوهه يې  ې دو او په واک ر

غځ  غځم پځرې     اه خ ځه و چځې خويځ   هځ چا کره لور پي ا ېوه دومره   ککه هه چې  نه  و

و  داسې کځوي ښښ  حکاي  او ناوړه  نرنې  ېد دوى د دې ناهک قر ن  دى رراغک

مځ    م  القځو    ىاح هم  هاالنثر ظک  و نهه مسودا و هو کظيم يتوار اکا هءر

  (۱١ښ((سوء ما هءرهه  ايمسکه  کر هون ا  ي سه ار الترا  االساء مايحکمون 

د  (کېځ لو ښيرنې : او ککه چې خير ورک اى ېي يو ط  د دغو ک ځارو طځه پځه  پي ا   

 مخ د ده طک طور له غمه حا  دا چې دى ډک وي له قهره خ پ   لورنو وخرځي 

 ( دهغه خير  دناخوښځۍ لځه کيکځه   چځې ده طځه ورکځ   ېځوى        خ لښخرځي له قومه 

کځه ويځې منځډي بونځ ئ پځه      سځره د سځ کوالي   ايا وسځاطي دى هغځه ښ لځور(        دى 

 چې ه  دى هغه چې حکم کوي دوئ ( خير اوس خخاورو کې 

                                                 
 روائع الييان اي ط سير  يا  االحکا  محم   کي ياهوني.  ( ٤ښ

 ( ۵٤_ ۵١حل _ الن ( ۱١ښ
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طنځ ى  نې هځه يځې پځالر     ېځ ې د ښځځو حځا  چځې د لځور پځه زېږ     وپه ناهکيځ  کځ  ودا  

 او ټوله ورځ هه يې  له خ هانه  هره ه له وه . وو ر نيولطروش 

 خردانه و او پځځه دې غکځځ ېځځې خ ن ځځر خ غځځم او ن ېتځځنې  رځځه هځځه سځځر غرې ېځځد ډ

کې هه و چې که د الويه ېي نو زما زو  هه وي خ زه هځه خسځر يځم او چاطځه هځه      سوچ 

مکه ومنډ  او ټځو   مځر ور رځه ځځان     ځنه ېم او که بون ئ يې په  ر مخ  ښودل

م سځځري  د ا ايمسځځکه  کځځر هځځون ا مرنځځا داسځځې کځځوي چځځې او زخځځار کځځ   ځينځځې 

ه سځځره د ده ه کليکځځې وې چځځې خويځځا لځځهځځاو داسځځې هغځځوى هځځه يځځې هنځځ يانې سځځاطکې 

  (۱۱ښ.... ىاوالد نه  وي حتر له سره انسان نه د

  (۱۲ښسئک  هاى کنب قتک  (( ...... الموؤدة ا  ک  ارمايي : ښښ و اکا

ېځي چځې پځه     لور  ره ط وس وک لځر  ېې ېورښچې له بون ئ او ککه يرنې ښښ 

   (( ېوې ده . وب  کومه خناه 

 .ک ې وې  اطه لورخانې بون ئ ختې قيړ ه   ايم التيممي

  (۱۳ښث کې حق نه درلود ..ښځو په ميرا 

رونو او زامنو سره  ودونه کې    يځو سځ ي هځه    واک يې نه و دخ کو ود خ ل ما  

لړ او ېځل ښځځې کځولې کونځډې طځه پځه اسځانه دهځل مېځ ه انځازه نځه وه خ مهځر د             

طځه   اسال  د س ېلکي دي  په راطکو دا هر  ه هازل دودونه له منځه والړ  ښځځو 

او لځه وحءځ      ور په هرخځه کځ    حقوق  انساني يز  او درنت  او رښتونيې  

 .نه ډک دودونه له منځه والړ  

   و: په امريکا کې 

                                                 
 مولينا محمود الحس  ديوهن ى او موالنا ېيير احم   ثماني  ۳ط سير کاهکر ک :  ( ۱۱ښ

 ٤_١التکوير  ( ۱۲ښ

 روح المراني  المه الوسي . ( ۱۳ښ
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غرهيانو ښځو طه ازادي او طرقي نځ ه ورکځ ې خ هککځه هغځوى طځه يځې کلځ  ورکځ          

 هغوى يې کار طه اړ هاسکې چې له ن قې او لهت   ره يې خال  ېي .خ

محرو  کځ   هکتځه ښځځه د    هغوى له نظر او روزنې  ره د هغوى کوچنيان يې د 

نارينه ومکريه ده خ په سرايونو دوکانونو او رقص خانو کې ورځنې کځار اخکځي   

  ره ډک اکمونه يې طرينه  ي  ک   . ۍلوڅ او له هې حياي

ر مرراځځي ک لځه خ د هغځځوى  ېځ سځينماخانو پځه پځځردو کځې يځځې هغځه د حيځوان پځځه       د 

ې له خځاورو سځره خځاورې کځ  اوس هغځوى      ه ن ي ځواني او ارزښتم خ ښايس  

ځځان   رنا چاره دي چې د ځان ل اره د ن قې د حايکولو په غځر  ېځ ه او ورځ پځ   

يوه ک ي او ځان طه ن قه پي ا ک ي ځکځه سځ ى خځو اوس د خ ځل ېځهو  اور پځه       

 دوى س وي او نور يې په غم کې نه دي .

طځه وويځل ککځه     مځوږ و   رر وخځ  اړولځ  ېډ ې  يځه ن ۍ کې يېيو استاک چې په لو 

رو ښځځو بړ  او  ېځ کځ   ډ طه په اسال  کې د دوى حقځوق هيځان   ښځو هي چې ماغر

او لځه دې   ر  لېارياد يې کاوه چې کاش په ختي  کې لځه مسځکمانانو سځره اوسځ    

 .خن ه طم ن  ره لېرې واى

ښځځې پکځور  کېځ لې هغځوى      هځم   په يوولسمې پې ۍ  کې  ن ه لن ن کې پحتر  

 .(۱۴ښطسک  حق نه و طه په هې  هم د 

 

  په ارانسه کې  :  ز

ر پېتځکيک طځه وخځورو نځو وينځو  چځې هکتځه ښځځه انسځان نځه خ ځل            ېځ که د اروپځا ط 

ر کوښځ  وروسځته ايکځه ښځځو طځه       ېځ    کې ارانسويانو  لځه ډ  ۵١۶کې ه خ په کا  

                                                 
 طح ة الرروس محمود مه ي استانيولي . ( ۱۴ښ
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دومره خ م  وک  چې هغوى يې دې  پرېک ې طه اړ  ک   چې ښِځه انسځانه ده خ  

 ه او دخ م  ل اره پي ا ېوې ده .خو س که او کليک

په ارانسه کې ښځه  د خاون  طځاهع ده پځه خ ځل مځا  کځې د السځوهنې ښ طېځرف (        

 په واک کې دى . ه ېحق نه لري خ د هغې ټو  ما  د م

ښځه د خاون  له موااقې پرطه په هې  مرامکځه کځې خځډون نځه ېځي کځوالى هکتځه        

خو ن قه يې پځه خاونځ  نځه    ره  خون  او خټه اخيستالى ېي خ  خاون  له ښځې 

 ة المسکمة  کر القاضي .اٌالمر ة..وظي (۱( ښ۱ښ ېته ..

اوالد د مينځې او محيځ  اطځري ن هځه     د ه رځ په ارانسه کځې د ښځځو لځه زړونځو      

 ږي .ېمرګ خوښ روطکې ده خ هغوى اوس د اوالد پ

ديوې ښځې د ې ږو مياېتو کوچنر م  ېوخ نو دا دهغځې پځه وړانځ ې پځه خځډا      

 ږووخ زه ېځ و خاونډيانو طه يې وويل : اوس موږ هيرځي هځل هچځر نځه ز    ېوه او خ ک

 ر خوښ يو .ېد دې هچې په مرګ ډزما خاون  او

د  اناځونې  طځه  دوه   محکمځې    د ايځروري پځه مياېځ  کځې د لځوار       ۱٤۱١په کځا   

هچيو د وبلو په نر  وړان ې ېولې خ له دوى  ره يوې خ ل هچې په اوهو کځې  

خ خځو هغځه بونځ ى و خ هيځا     وه  ېزوى مرۍ خ ه کځ   ډو  ک ى وخ دويمې د خ ل

قځانون پځه  نځ     ديې په هغه ديوا  راوغورځاوه و سر يې مي ه مي ه ېو خ خو دا 

 مارمې ونه خ ل ېوې .

طځه يځوه رقايځه وړانځ ې       محکمځې د ښښ سځ  ((  په هم ې کا  د مارچ په اطکسمه 

يځې ورطځه    سځتکې وه خ سځر  ېېوه چځې دخ ځل زوى بهځه يځې لځه طځالو  رځه راو         ک  

 رپځځ محکمځځې مځځا  کځځ ى و او مځځرۍ يځځې ورطځځه غو ځځه کځځ ې وه خ خځځو دا ښځځځه د     

  .(۱۵ښاره نه وه هوړان ې خناه

                                                 
 پرده : سي  اهواال کر مودودي . (۱۵ښ
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 په نوره اروپا کې : ح

ږ وړان ې ک  خ دا پځه ټولځه   چې د ښځو کو  طېوير مو په امريکا او ارانسه کې

ئ طځه  قي ه ازادئ  خ احاې  او ه  کځار  ې وه ږي د ښځو او نارينه چکې اروپا کې

 .وده وک ه 

طېويرونه خ  ءقي ااسانو خخډا خ سن رو او ...... د اروپا خکځک داسځې     هرهنډ

نظا  ختم دى ښځه خ کځه ن قځه    رک   چې له بون   ره يې ووېستل هکته کورن

 انځه د دبون  دخ ځل ازيکځي او زييرځي نوړښځ  پځر خځالف        ځانته پر کځه خټځي   

هځې قځ ره      رځه    لځه ښځځې      ..رني نظځا  ختمېځ لواو.  دکو خهونونو پورطه کولو

ې خاليځه ېځو چځې د    ې د بون  غر  يځې يځواځې پځه همځ ې کځ      له نوړه ک له چ

او ېځځرزه   هځځې قيځځ  خ دې سځځ ولو ل ځځاره پيځځ ا ده اوهځځړ    د ېځځهو   دنارينځځه وو 

 ي  او اروپځځا د خککځځو ل ځځاره   ځځه ډالځځۍ راوړلځځې ان ېځځاء ا     ېځځ زادۍ  چځځې د لو

له دې بون   رځه طنځ  ېځوي هځر        وا  يځېول هه راياد ېي اوس چې وروسته 

چاطه په ډاخه ده چې هکته هره ورځ پځه سځکهونو خ ځل ځځان وبنځي خ داځکځه چځې        

 خهغځځوى طځځه د بونځځ  غايځځه او غځځر  همځځ ا د دنيځځا  ځځو ورځځځې مرځځاش ښځځکاري     

سکون خ ازمينځان ورسځره نځه وي او د دنيځا پځه بونځ  مځوړ ېځي هځاالخره پځه ځځان            

 ي  او اروپا کې د  زادۍ او مساوا  ډالځۍ  ېوالس پورې ک ي خ دا په لوبنې 

ده خ  ومره خکک چې ددې  زادۍ په نتياځه کځې د ا ېځاهو پځه نځاروغۍ اختځه       

 دي . انو روغتونونه يې ېاه ونځايوغادي د ه

 

  په چي  کې  : 
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 ونکي يځځې  داسځځال  پځځه  ېچځځي  هځځم يولځځه هغځځو هېوادونځځو  رځځه دى چځځې  اوسځځ    

طور لهوي چې خځواکې د ښځځو حقځوق     س ېلکي دي  له ککونو ککونو راهيسې 

 خ او په اسال  کې د نر اوښځې مساوا  نءته دى .پتو الن ې ک ي دي  طريې 

غځواړي خ خځو اوس     اييه ده چې دوى  په اسځال  کځې د نځر او ښځځې مسځاوا      

 هم په چي  کې له موره نوې پي ا هې خناه اناونې وب  کېږي .

وايځي : پځه چځي  کځې دا نظريځه چځې        د چي  يو لوړ رطيه مامور د چي  پارلمان طه

س ى پرښځو غوره دى بر او  سانه له منځه طککځر نځه ېځي او ښځځو او سځ يو طځه       

 مساوي حقوق ورکو  په مره کې اوږده الر لري .

د مسځاوا  ل ځاره لځه ککونځو      چي  چې په اسالمي هېوادونو کځې  د نځر اوښځځې   

واد کځې يځې د   پر ځل هېځ    ککونو راهيسې نه ست ې کې ونکې هکې ځکې کوي خ

ه   د وري ښ حمځځځل ( پځځځه مياېځځځ  کځځځې  ۱۳١۱ښځځځو د حقوقځځځو دسځځځاطکو قځځځانون د  

 .(۱۶ښطېويب ک  

 

 

  په پرواني ېوروي اطحاد کې :ى 

ه ځځ خ اوس راځ  چې په ختي ټولنه کې د ښځو د بون  طېوير و ه ځ يېدا په لو

و کځې هځم کمونسځتان   ن ۍ کې د ښځو حځا  وخځورو حقيقځ  دادى چځې پځه ېځرق       

غې وهکې مهر پځه   مځل   ېه خوله دښځې ل اره د  زادۍ او مساوا  چيواځې پ

 ره د ټيټې پوړۍ يو مرکوق نوړ ک  او هغځه يځې  د اطځر  پځ    رکې يې له هغې  

او اطځري  طه مره ک ه خ د هغې د انسځاني کرامځ     ورک الرئ  ستونزواوخالف 

 يې له هې  ډو  هکو ځکو نه ډډه ونکځ ه د کمونيسځتۍ  نيکمرغۍ په طروړلو کې 

                                                 
 ه   . ۱۳١۱مه  ٤(ېهاد  د وري ۱۶ښ
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ښښ ښځه هاي  دخ ځل   : د پوچې اکس ې  هنس  ايتودونکي کار  مارکړ وايي 

   (۱١ښبون  دپايت  ل اره حتماً کار وک ي((

هسځځې هځځم    ز  خځځو مځځ هبېنيځځو مځځ هيي دسځځتور خ ځځل کېځځ ه اوکمځځو  نکځځاح خځځو  

ښ اپي  ( او د پرمرت  او طمځ ن پځه مځخ کځې خنځډ خ ځي ازاد  خځډون او        طارياک 

  نراوکځوچ  لځوى د کمونيز  مځرا   او ايځو  دي هکتځه     نظا  له منځه طکل  رکورن

د مځور د مينځې او     ي خ کوچنيان هاي  پځه وړکتځون کځې لځوى ېځي خ     کهاي  کار و

لېځځرې و اوسځځي هغځځوى هايځځ  پځځه داسځځې    ېمحيځځ   رځځه لځځه ډکځځې غېځځږې ځنځځې د  

 ستم  سره لوى ېي چې هيا نه مور وپېژني او نه خور .ېس

ه حکځومتي نءځراطو   هو   ره وروسته په روسيه کې د کمونستانو له هرياليت

د انساني حقوقو  ره په  امه طوخه يادونه کوله خ مهځر د ښځځو حقوقځو طځه هځه      

د ان ريه زاځاروف يځو کتځا     چې ل ېنه يې په ځانه ي ډو  هې  نغوطه نه کوله 

مسځتثنر دى پځه دې کتځا     و رپه نامځه يځې ليککځ    (خطر او دهغې سيب چې د ښ 

وې وه چځې دېځوروي اطحځادښ د هغځه وخځ  روان      کې هغه خطر طه خوطه نيځو  ېځ  

مونوده ربيم ( ښځو طه ډالۍ کې کومې ه ني او  ېځيي نځاروغۍ راوړې وې   

 ( کځځا   د دسځځمير پځځه ۱٤١٤او دښځځځو والد  او زېږنځځ ه يځځې کمځځه کځځ ې وه پځځه ښ  

 مياې  کې دانساني حقوقو طر نوان الن ې يو کان رانړ نوړ ېو.

 و وې ېځ مونوده ربيځم طځه مځخ پځه زياط      ې  د ښځو د قهر او غلب رنهه چې 

حکومځ   رځه ديځوې خ رونځې انځازه      نو له ډېر ټينهت   ره وروسته يځې لځه   

 له په دې نءريه کځې پځه   ېنامه خ ريخ ( په واخستکه چې ښ د روسي ښځې د طار

ېوروي اطحځاد کځې د ښځځو د سځتونزو پځه اړونځ  مقځالې او ملځامي  خ رېځ            

ه دې موضځو  پځورې اړونځ ه وې پځه     مرتکف اېرار او طځاريري واقرځې چځې پځ    

                                                 
 دکتور محم  ساللة  د  \المراة هي  اليي  و الرمل  (۱١ښ
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کې خ رې لې خ دې خ رونې د روسي طزاري او انسان دښځمنه ربيځم    دې خ رونه

له منااق  او ټهمارۍ  ره پرده پورطه ک ه هغوى چې په خولځه  ځه ويځل او پځه     

ښځځې  يځې   ېدا هځر  ځه پځه ډاخځه کځ   ليکځوال      دى خ رونځې   مل کې يې  ه کو  

ر ېځځځ ونځځځو لځځځه نځځځاوړه خځځځ ارې  رځځځه ډ ېهغځځځوى هځځځه د خ کځځځو ېځځځرا  خځځځورو م  وې

ځو سځځره د مسځځاوا  ککځځي دي : روسځځانو لځځه ښځځ ليېځځکايتونه کځځو  دې خ رونځځې 

کيرتځي  ېخ هوسځاينه او ن  وې خو د دې پرځاى چې ښځځې طځه ارامځي    ېبمنې ک 

راولي هغوى طه يې د ه مرغۍ او کلځ  ډالځۍ راوړلځې د هغځوى د بونځ  سځتنې       

 يې وړنهولې .

لځه ښځځو سځره  ځومره ظکمونځه کېځ    ځومره        په متوار ېوروي اطحاد کې چې 

خ  ې  لېد وحءځ  کځومې ک نځې سځرطه رسځ     هن يانې لې خ او له هغځوى سځره چځې    

حتځر د    مسځاوا    رنءريه کې د نراو ښځې پځ  ې د خماکې پ  پرېنتودلې ې د

 کار په ساحه کې هم ډېر ککک رد ېوى و .

تځځه پځځه  چځځې مارکسيسځځتي طرکځځيم لځځري ليکځځي : دل    طانيانځځا خوطچي ځځا  هايکسځځوا

 لي  ومنځي خ وروسيه کې نارينه نه غواړي چې ښځې وساطي او دهغوى مسئو

دېځځوروي طرکځځيم او دمځځارکړ نظريځځا  چځځې د نځځر اوښځځځې د مسځځاوا  چېغځځې    

 وهي په حقيق  کې د ښځو س کاوى دى .

له نارينځه   غواړي چې س کو  غواړي دا نظا   ې هککخد ښځو ازادي نه داربيم 

ه هغوى کې د ازادئ خ زړورطيځا خ هځر  او وقځار     ره دې هم ښځه نوړه ک ي اوپ

احساس له منځه يوسي د ېوروي حکوم  د دې نءريې ليکځوالې طځر طه يځ     

يې زن اني ک لځې   ې غ   ۍ او خواښ الن ې ونيولې او د دې حرک  ځينې خ ن

خ ماهونااځځځا خ ليکځځځوالې او ېځځځارې يځځځې طيريځځځ  ک لځځځې ښښ هکيځځځاز    لکځځځه د طانيانځځځا

ااغانسځتان د  رحرکځ  پ  ې د.ه پځه هنځ  محکومځه کځ ه     پيسکايا(( يې پنځځه کالځ  
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مرتکې مقځالې خ ځرې ک لځې او     پر روسانو ديرغل د طقييح ښ غن نې ( په غر 

  (۱١ښ.....مريم په نامه ارالي  کوي  ىداحرک  اوس هم دناد

 

                                                 
 وظي ه المر ٌة المسکمة  کر القاضي . ( ۱١ښ
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 ښځه په هېالهېکو م هيونو کې

 

   په يهودي  کې  : الف 

د هغوى په نظځر ښځځه د انسځاني     ې ارزښته او هې اهميته خ يهيهوديان ښځې 

مېييتونو سر چينه ده لکه  نهه چې په يهودي خراااطو کځې حلځر  ښ حځوا(    

 د انساني مېييتونو هنس  خ کر ېي .

په يهودي  کې خاونځ  د ښځځې د وبلځو واکمځ  و خ  ځز  او ېځراا  يځواځې د        

س يو ل اره ځانه ى و خ نکاح يو غير ضروري  نرنه خ ځل کې لځه او کځه چځا هځه      

نکاح وک ه نو د هغې پاهن ي ارومرو نه وه خ پځه وړو او مرمځولي خيځره نځ ايي     

 راطککه .

يهوديان په  ياېۍ او ېهو  رانۍ کې دومځره ډو  ېځو  چځې يځوه زنځا کځاره       

  .(۱٤ښقو  مريوده وه او دهغې طرظيم هه يې کاوه  ېښځه د د

 

  په مسيحي  کې :  

ېځځي د  راو اسځځاس خ کځځپځځه مسځځيحي  کځځې ښځځځه د خنځځاه مځځور او دهځځ ۍ هنسځځ    

مسيحيانو په نزد ښځه  يو داسې سرچينه ده چې خکک د خناه په لځور لمسځوي   

يتونو پيځل هځم ښځځه هځولي خ     يخ د نهنم په لور نېغه الره او د ټولو انسځاني مېځ  

ښځې والر له ټولځو  رځه غځ  د ېځر  خيځره ده خ ښځځې طځه پځه          ېدوى وايي : د د

ه چځې دا دېځيطان پځه الس کځې        پکځار دي ځکځ  ېخ که ښکال او ښايس  ېځرم 

د خ کځځو خنځځاهونو ل ځځاره   ېطځځه پکځځار دي چځځې طځځل د  ېوسځځکه ده خ د ېيځځوه پيځځاوړ

                                                 
 پرده سي اهو اال کر مودودي . ( ۱٤ښ
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المکځځه نځځ ۍ او ن يځځوا  پځځه مېځځيي  او لرنځځ    ک ځځاره ورکځځ ي ځکځځه د همځځ ې لځځه   

پځه امامځانو کځې ديځو     چې د مسيحي   اTertllianښښ طرطوليان (( اخراتار دي . 

ايځځي : ښځځځه يځځوه داسځځې هځځ ي ده چځځې  لځځوم ني پيځځر امځځا  دى د ښځځځو پځځه هککځځه و 

نځه کېځږي خيځوه پي ايءځي وسوسځه ده خ يځو داسځې ااځ  دى چځې           ې خرغې ن طځر 

 دى .مينه ورطه کېږيخ يوه ښکال ده چې لوټل کوي او  يو لوى ښککر مېيي  

هم ان  دادى  چې دښځځې  او سځ ي طځرمن    ءځقي اړيکځې پر ځل کا         د دوى 

 ه هم دا اړيکې د نکاح پځه يځور     کې پکيتي او د ا ترا  نوخه کار دى که

هکځځک او   ې پيغکتځځو  داخالقځځو مريځځار وټاکځځل ېځځو لځځوم ى خځځو د      خکځځې وي 

نځځه  ې اناکځځۍ هالکځځل واده نځځه کځځوي او کځځه واده هځځم وکځځ ي نځځو يځځن ي اړيکځځې د   

نه  رپه يوازيتو  کې له ښځې سره يوځاى کې ل کارکوونکي ساطي د ککيسا 

 ا  س ک او کم ک .د ښځې حيثي  له ح ه زي وېي خ داسې نظرون

د مراېي حيثيځ  لځه مرځه ښځځه هيرځي هځې وسځه او د سځ ي پځه واک کځې وه پځه            

پر که خټه يې هې  واک نه درلځود خ دهغځې د    خو ر لږ حقوق ېميراث کې ورطه ډ

هر ه واکم  د هغې خاون  و دزالق او خکرې انازه هالکل نه وه خ که  ځه هځم د   

کور ره دوزخ يا خور هم نځوړ ېځي   له ر ه  ېي او که ېښځې او خاون  زړونه ډ

او که د ډېرې سرتې اړطيا له کيکه د هيکتون ل ځاره ناچځاره ېځو  نځو لځه هېکېځ لو       

 ره وروسته د دويم ځل نکاح انځازه هيځا نځه سځ ي طځه ېځته ده او نځه ښځځې طځه .           

 سي اهواال کر مودودي . پرده :ښ!(

  ېچې يځا خځود  ر دردم  و خ ځکه ېدا په حقيق  کې له لوم ي يور   ره هم ډ

خنځځاه کځځې ټځځو   مځځر پځځه  ېروي يځځا دېځځټځځو   مځځر دواړه د راهځځب او راهيځځې بونځځ  ط

 .طېروي 



 
21 

 

 لو په يځور   ېک   لو په يور  کې ښځې طه او دښځې د م ې  کد خاون  د م

او دا کځځار لځځوى  ېځځب خ ځځل کېځځ ه خ د   کځځې خاونځځ  طځځه د هکځځې نکځځاح انځځازه نءځځته  

  پځځځه وخځځځ  کځځځې    ( ۱۵۴١_۱۵١٤د نمهځځځور رئځځځيړ اطځځځم هنځځځري ښ      انهکسځځځتان

(  دانهکستان پارلمان ايېکه وک ه چې ښځه د مسيحي  کتځا  ښ  هځ  ن يځ   

 .(۲١ښ رنءي لوستک

نځ ۍ خ ځل      يځې ېلو ريا يې پسيحي  کې چې ن  دا و دښځې حا  په هغه مس

  ره د سراد  او نېکمرغۍ چيغې وهي !دى خ او دانسان ل ا رنا  غوړول

 و هېوادونځو   ېوادونو او م نيتونو  ره دامو د ن ۍ د پرمرتککو لسهونو ه

طځځه د هېکهځځې پځځه ډو  خوطځځه ونيولځځه خ هغځځه  چځځې د مسځځاوا  او دښځځځې ل ځځاره د    

 رځه مځو دوه    غې وهي هم ارنهځه د نځ ۍ دلسځهونو مځ هيونو    ېازادۍ ډېرې چ

مءهور هغه م هيونه ياد ک   کو  چې دمسځاوا  خ دښځځې ل ځاره د  زادۍ او    

ميځځارزه کځځې طځځر هځځر چځځا    پځځه نځځو   ېځځرارونو دهغځځې د حقوقځځو دغوښځځتکو د طءځځو   

 مځل کځې  يځې  ځه وکځ   او طځر دې ېځرار النځ ې         وړان ې ق   ږدي او دا چې په 

هځځه وروسځځته  يځې لځځه ښځځو سځځره  ځځه ظکځم وکځځ  هغځځه لځږ خځځو طېځځر ېځو او لځځږ  ځځه نځور      

 . ولولۍ

د نځځر او ښځځځې د مسځځاوا  پځځه هککځځه هځځه هځځم لنځځډ هحځځ  وکځځ و او وهځځه خځځورو چځځې   

طرمنځځه هءځ      مځل کځې  ځه کځوي او  يځا د نځراو ښځځې       پځه    دمساوا  م  يان

مساوا   يرنې  ه ؟ خو د دى ل اره چې ښځه پځوه ېځوو     مساوا  راطالى ېي ؟

مسځاوا    ې چې دا مساوا  د ښځې له اطر  سره ظکم دى کځه انېځاف او د د  

زيانونه د ښځځې ل ځاره پځه ځځانه ي ډو  او د ټځولنې ل ځاره پځه  مځومي ډو   ځه          

                                                 
 (حقوق المراٌة ار االسال   ي القادر ېيية الحم .۲١ښ
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ژنځو چځې اطځر     ېد دواړو ډلځو طځرمن  هغځه طوپيرونځه وپ     ښه هه داوي چځې  دي ؟

 هغوى يو له هل  ره هېل ک ي  دي .
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 د ښځې او نارينه طرمن  طوپيرونه

 

 هيولوبيکي طوپيرونه  :الف 

  

پځه هغځه کومځه    د نارينه روغتيځايي حالځ  د ښځځې پځه انځډو  ښځه وي ځکځه چځې         

 ښځې راځي .  رټاککې ناروغي نه راځي کومې چې پ

ن اس حمل او زېږونې خ د طي ورکولو خ د کځوچني د روزنځې اغېځزې     د حيض او

ږي د ېځ هغځې درن  رد ښځې په ه ن پريوځي : مثالً : په حيض کځې د ښځځې هځ ن پځ    

ږي ېږي خ د هځ ن غځ ي يځې سسځت    ېځ طودوخې درنه يې ټيټيږي خ هاضمه يې خراه

نځځورې ټځځولې لځځه دې   ( ښځځځې پځځه حځځيض کځځې درد نځځه لځځري  ۲۳پځځه هځځرو سځځکو کځځې ښ 

 . ه ځورېږي دردونو  ر

 کي القاضي د نور سکستءنسکي خ امېل لورک خ الينسکي خ اځان دى اکځ ا   

خمېل نځورالک خ خيهځارد خ کرسځي ېکنسځکي خ کرااځ  اييځند ا و داسځې نځورو         

 مءهورو ډاکټرانو او پوهانو نظريا  را اخېستي دي چې لنډيز يې دادى .

دهځځډوکو ښځځې طځه پځه حځيض کځې سځردرد خ سځتوماني خ د انځ امونو سسځتي خ          

 رځځه  ۍه هلځځم لځځه درد خ د ا ېځځاهو کمزورطيځځا خ پځځه مثانځځه کځځې پريءځځاني خ    

او  ر ېځځکاي  خ پځځه سځځينه کځځې درد خ دطځځن ړ سځځر   خ د زييرځځ  خځځډوډ والځځ       

چځې د زړه    نامه  رځه النځ ې درد    له خ  ناروغه ويره ېءاني لکه چې ښځه ډېپر

  وي خ خ اکځځر خځځرا  هځځه وي  ې ونکېځځبړ  پيځځ اکېږيهځځه ورسځځره وي   ر طنهځځوال

کځار   رورسځره نځه وي خ خ ځل ورځنځ     رو  رامځوال  نځان خ سځوکالي ا  ئن خ ازموسک

کځځه کاطيځځه وي پځځوره  طځځاهع نځځه وي مځځثالً : ېخ دهځځ ن غځځ ي يځځې د ارادنءځځي کځځوالى 
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نځوړوالى نځه ېځي خ    ټايپ نه ېي کوالى خ د يو ټکي په ه   هل ټکر وهي نمکځه  

او الناځې کځوي خ د   ر نن  ېر اختياري کار طرې وېي خ پ ې ورځو کې هه ډيغ

حتر د هغځې   اخالقو  ره هه په دې ورځو کې هر  وک ېکاي  کوي خله هغې 

 اوالد هم.

چې د ښځځې لځه پکځوه    ليکي : ککه د خ کو مءاه اطو په رڼا کې  (وينزک ډاکټر ښ  

محکمې طه کو  ېکاي  کېږي نو ودې خوري ښايي چې هغه د حيض په وخ  

ا ېا  کځار نځه ورکځوي خ او دحمځل      ځکه چې په دې موده کې د هغېوي خ کې

په مځوده کځې هځم  ځو مياېځتې ککځه ناروغځه وي او ککځه روغځه او د والد   رځه           

 وروسته ښ ن اس کې( هم د ښځې هغه حال  وي کو  چې په حيض کې وي .

ليکي : ښځه هاي  د حمځل ښ هالرهتځ  ( پځه     هيوالک ايکړ اوهر  مو  ( ښډاکټر

او نځځه د داتځر هم ارنهځځه د نارينځځه   وروسځتۍ مياېځځ  کځې نځځه دکځځور کځار وکځځ ي   

ان امونه ککک او غتځتکي وي پکنځې او پراخځه اوږې لځري خ وړه او طنهځه خېځډه       

ءځځل ې ( يځځې پځځه مناسځځب ډو  پځځه هځځ ن کځځې وې يځځې وي خ د هځځ ن ېځځحميا  ښ وازد

خ مهځر ښځځه   ېوې دي خ ږيځره او هريتځان يځې راېځي اواز يځې غځ  او غکځي  وي        

 ....نرمه او خرده وي 

  ي المکک ليکي : ډاکټر ې يق

ښځځځه ښځځککې ه ځځه لځځري خ طيونځځه يځځې پځځه مناسځځب ځځځاى کځځې دي چځځې د کځځوچني د     

راولځځي خ خځځرده ه ځځه  رطغځځ يې ل ځځاره مناسځځب او ښايسځځ  او ښځځکال کځځې زيځځاطوال 

 حمځل او طناسځل   يخغوره ک ي  ور  يې په مناسب ځاى کځې دى چځې کځوروال   

 .(۲۱ښاواز نر  دى ښه هراهر دى او  نهه چې دښکال غوښتنه ده هماغسې يې   طه 

                                                 
 دکتور ې يق  ي المکک . \ميادي  کم التءريح و وظايف  اال لاء (۲۱ښ
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( طوپيره دي خ د نارينځه مځاغزه   ۱٤د نر او ښځې طرمنځه د غ و په اړون  نولړ ښ

  ( کا  کځې   ۱٤۱١د ښځو له ماغزو سره طوپير لري پ ې هککه يو  الم چې په ښ

ډيره  ې نه ک ې ه يو طه يې نارينځه مځاغزه اوهځل طځه      يې د نوهل نايزه واخېستکه 

 (۲۲ښدى .....يې ښځينه ماغزه نو  ورک ى 

ښځکال غوښځتنه ده ښايسځته ه ځځه ورکځ ه خ  ځه چځځې       ا  ک انسځان طځه  نهځه چځځې د   

رښ  راولي هغه يې  نارينه طه ورک   خ او کو   ه چځې د  ېنارينه په ښکال کې ډ

رښځ  راولځي هغځه يځې ښځځې طځه ورکځ   . ارمځايي : ا لقځ           ېښځې په ښکال کې ډ

 (۲۳ښخکقنا االنسان ار احس  التقو  ا

پيځځځ اک ى دى انسځځځان پځځځه ښځځځه انځځځ ازه سځځځره ((  مځځځوږپځځځه  طحقيځځځق سځځځره :  يرنځځځې

ى د نځځځر هم ارنهځځځه د وزن لځځځه نظځځځره نارينځځځه درونځځځ  او د اوږد قامځځځ  خاونځځځ  د  

ږي  هځ ن يځې  بر وده   ېککځک او غتځتکي دي ښځځه د نرپځه پرطکځه بر لځوي       يهډوک

ر قاهکيځ  لځري خ پځه    ېځ وازدې د کخيځره کولځو ډ  د کوي د ښځې ه ن د نر په انډو  

 %( ده .۲١%( او په ښځو کېښ۱١رينه کې وازده په سکو کې اطکړ ښ نا

( ميکيونځځه سځځوري دي ۶١ کځځي القاضځځي وايځځي چځځې : د هځځر انسځځان پځځه هځځ ن کځځې ښ  

چې دا دنارينه د هځ ن   يې ې  رپه مايکروسکو  کې ځير ې  پېژن ل که مهر

 او داد ښځې . يسوري د

 

  سيککوبيکي طوپيرونه  : 

ن کې د  کم الځن ړ ښ اروا پېژنځ نې( اسځتاد دکتځور     د  ي  الءمړ په پوهنتو 

لځځه هکځځک  ېسځځي  اځځواد اليهځځر ليکځځي : اناکځځۍ دخ ځځل  مځځر د مراهقځځ   طځځر دور  

                                                 
 القاضي (وظي ة المراة  کر۲۲ښ

 . ۴(التي  ۲۳ښ
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ځينې هوښياره او ځيرکه وي خ له مراهق   ره طر هکوغ هکځک هوښځيار وي او   

 .(۲۴ښوروسته هيا دواړه هراهر وي 

نتياځځې طځځر کتکځځو  دوه غرهځځي پوهځځان د هککځځانو او اناونځځو طځځرمن  د ازمځځوينې د 

 وروسته وايي چې دا دواړه ډلې په نمرو کې سره هراهرې دي .

و روښځځانه ک يځځ ي خ لکځځه د وپځځه هځځر حځځا   د نځځر اوښځځځې طځځرمن  طوپيرونځځه  کمځځا  

بر طځر اغېځزې النځ ې     ښځې  از ځه : نځر  زييرځ  خ د اسځرارو ښ پټځو( نځه سځاطنه        

ن نځه کځې طځر هځر      هان او خوېحالي ښځې په سځتاينه او غ خراطکل په وړه خيره 

هځې لځه کځو  دليځل او پکټنځې  رځه       چا مرکې خ په م ح او  نا کځې پيځاوړې دي خ  

 نو هغه مني يير او طحمل نه لري . چې  ه واروي

 

  ازيولوبيکي طوپيرونه  :ک

 

د نارينه اواز سر  خ غ  او غکي  دى او دښځې اواز نر  او لنځډ دى خ د غځ و   

کټځران وايځي چځې : د دې المځل حمځل خ      او زړه ناروغي په ښځو کې ډېره وي خ ډا

 حيض خ ن اس ښ والد ( او رضا   ښ طر ورکو ( دي .

مهځم طوپيرونځه چځې اطځر  پځه نځر او ښځځه  کځې         دا و دښځې  او نارينه و طځرمن   

 پي ا ک ي دي .

دا چې کو  طوپيرونه مو په خوطه ک   دا ټو  نوطوي چې د ښځې دنځ ه هېکځه او   

 د نارينه هېکه ده .

ک له دې سر هېره هياهم ښځه د کار ډخر او ک اوونو طه راکءوي او که  واوس 

پرى کوي چې هغه يې زغمکې نه ېي او داطځر  پځه خځالف    هغه دران ه کارونه 

                                                 
 (وظي ة المراة المسکمة نقل له الزکاة  ره .۲۴ښ
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يې له ستونزو سره الس او خريوان کوي نځو دا لځه ښځځو سځره ظکځم نځه نځو خر  ځه         

  يا دوى حقيق  کې هې انېااان او دښځو دښمنان نه دي ؟ دي ؟
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  مساوا

 

پځه اخالقځي مرطيځه او انسځاني حقوقځو      په مساوا  کې وايي چې ښځه او س ى 

 په يوه سترخه وکتل ېي . طهکې هالکل هراهر دي اوهاي  دواړو

چځې سځ ى کځوي او    په متم ن بون  کې هم ښځې هاي  هغه کارونځه وکځ ي کځو     

ېځي کځو  چځې د سځ ي       د ښځځو ل ځاره هځم ورک کځ       يهغه اخالقځي هن يزونځه د  

اوږه په اوږه کځار وکځ ي خ هر ځه چځې دوى وغځواړي       ېءته  دواړه ډلې دل اره ن

پځځه ښځځځو هانځځ ى نځځوره  د   خيځځې ېځځي يځځن ي اړيکځځې د دوى خ ځځل حځځق دى کځځولر 

خټځي او خ کځه   س يو واک اري نءته ځکه دواړه انسانان دي هريو دې يې خ که 

 دې يې خوري .

احتيځاک  رځه   ږي او دس يو لځه  ېښځې دې د بون  په ډخر کې په خ کو پتو ودر

دې ځان وبغځوري دوى کځه يځو لځه هځل ل ځاره ننسځي قرهځاني ورکځو  غځواړي نځو            

ټولنه دې ورطه طن ى نه طريووي خ کځه نکځاح کځوي نځو هځم د دواړو دمځوااقې پځر        

دغځځه اسځځاس او کځځه  ځځه وخځځ  نځځ ا کېځځ   غځځواړي نځځو نځځ ا کېځځ الى هځځم ېځځي         

طځر  رځه   مېځيي  او خ مساوا  چې په حقيق  کې د وخ نيزو ټولنو ل ځاره لځه   

 کم نه و خ انساني ټولنه د طياهۍ او هرهادۍ سره مخ ک له .

انساني کرامځ  يځې طرپتځو النځ ې کځ  خ د دې مسځاوا  پځه طځرڅ کځې چځې کځو             

ر زيا  دي زه پرطه له دې چې د دې مسځاوا   ېزيانونه ټولنې طه مخ ېوي دي ډ

ه چځځې پځځه  مځځ ه ډو  د مسځځاوا     طځځ ځځو زيانوومځځ هيي اړخ طحکيځځل کځځ   خ هغ  

 ونکي ټولنې ورسره مخ دى خوطه نيسم :غوښت

 

  روالرېداحاېۍ ډ :الف 
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ککه چې ښحه دکار ل اره ههر ن ۍ طه وزي او  ه م هيي طمانع هم ورسره نځه وي  

او داسځځې نځځور زړه  ېره نځځه وي زيرځځي منظځځر ېځځد خنځځاه خيځځا  د ننځځ  او دوزخ و  خ

لځه  هم خوري چې دهغې ننسي قوه په اور هځ لوي د ټځولنې   راښکونکي حاال  

د ځوانځانو د خوېځحالولو    نوهيا هځه ولځې د ټځولنې     مالمتۍ  ره هم خاليه ده 

د سن رې نه وايي خ د هغې ل ځاره د  ېولې هه  په ست خ ل اره  خډا او رقص نکوي

ننسي اړيکو د ټينهولو پځه غځر  کځو  ځځانه ى  ځوک مطځرح نځ ى لځه هرچځا          

 ولځې د چځا    سره يې چې زړه وغواړي خ کځې غوښځتنې پځوره کځوالى  ېځي نځو هيځا       

 په ولکه کې ځان د طل ل اره ورک ي .دنکاح 

کنتځرو  (    و ښ هځر   لو خطره وي نو دحمل د غورځولځ ېږېد ز يکه د حرامي هچ 

 خخځځوري هځځم نځځه ېپورېځځ لوالره خځځو خاليځځه ده اوس خځځو ورطځځه د حمځځل د پي اک 

هکتځځه ښځځځه مقنځځازيړ ښ اوسځځ نک  ( نځځوړه ېځځوې ده او داطنهځځې او نځځازکې       

سځرخي خ د ډو  سځينهار سځامانونه خ لځه  ءځق او       کي پوډر خنامې خ پ قي ون

محي   ره ډکځې ااسځانې خ پځه سځينماخانو هرهنځډ اکمونځه کتځل او  يتځو  خ پځه          

طېويرونه خ ناولونځه او ااسځانې دا ټځو  اور مځ       ياخيارونو کې زړه راښکونک

 کوي نه خ هککې طازه کوي يې .

متح ه ايځاالطو د طحقيقځاطو لځه      کا  د امريکا د  ۱٤١١په هغه هيان کې چې په 

ازادۍ سره نرايم زيا  ېوي  له وايي : دلته د ښځو داتر  ره خ ور ېوى و خ

نرايمو کې د ني  هځر   دي  ياېي او احاېي خ ل اوک طه رسې لې او په دې 

رو هغو کسانو خډون کځ ى دى چځې دښځځو د    ې(( په  ير ډهرناردي  دورن ښښ او 

 ازادۍ چېغې او سورې يې وهکې .
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 له چې د لويو لويځو کورنيځو ښځځو ښځکاره زنځا طځه       ېح  طه ورس ېدا احاېي د

 ېاو کځه د چځا پځه زييرځ  هځه د      له ېب هم نه ښکاريمال وط له او زنا خو چا طه  

 رځه   کار  ه ناوړه  اغېزه کولځه هغځه هځه طنځ  نظځري او لځه طمځ ن او پرمرتځ         

 يب نه خ ځي   د هغو ځايونو حکومتي واکمنان زنا  ه خرې خکک خ ل کې  ېل

 خونځځ  سياسځځي لييځځرا  ديمځځوکرا   ځځځواکم   دا  اوس پځځه هرزانيځځه کځځې د دريځځم

مطيو اطي کان رانړ په طځرڅ کځې ومنکځه     دپه پارلمان کې  پېرن رېنون ېمءر

 چې له خ ل سکرطر سره يې زنا ک ى ده .

ه خځراوه او ويځې ويځل چځې دا نځه      نځ دې خيځره هځې  غځوږ و   دهرزانيې لوى وزير پځه  

 .(۲۵ښسياسي چارو سره  ه اړه لري  له  نر  دى او نهکو  سياسي 

د ککنځځټ  او مونيکځځا ليونسځځکي د مراېځځقې داسځځتان خځځو پځځوره  ځځو مياېځځتې د   

 خ رونو طغ يه وه .

 

  د کورني نظم خراهو   :  

 

د مساوا  دې ډو  له ااځرا   رځه ډک  خيځا  ښځځه لځه خ کځو اطځري ارائلځو           

نځه يځوازې طمځ ن خ هککځې د انسځاني        ره غااکه ک ه په کومځو چځې طمځ ن والړو   

  داترونو او کارخانو کې نځوکري د  خنو  پايت  پرې والړ وسياسي کءمکش

موسځځځيقۍ پځځځه مح کونځځځو کځځځې  خځځځډون خ ورزش او دمنځځځډو پځځځه ډخځځځر کځځځې هرخځځځه  

او  ل و المځ ېن قې پي اکو  دا ټو  د کورني نظم د خراه د ځان ل اره خاخېستل

ه نځ ۍ کځې کځورنر نظځا      ځځ  يېس پځه لو او ښځه طځرې هېځزاره او متن ځره ېځوله خ    

ښځه يې د ځان ل اره خټځي او نارينځه يځې د ځځان ل ځاره خ       ورو ورو له منځه ځي خ

                                                 
   . ۱٤٤۲ايروري  ۱١ \(نن  ورځ اڼه۲۵ښ
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دوى يوهل طه اړه نه لري د دواړو ډلو طرمن  له ننسځي اړيکځو  رځه پرطځه نځورې      

چځځې د دواو يځځو ځځځاى بونځځ  طېځځر کځځ ي او ننسځځي  کځځومې اړيکځځې پځځاطې نځځه ېځځوې 

ږي نوهيځا ولځې د چځا    ېځ وښتنه هم په اسځانۍ پځوره ک  اړيکې هم ازادې دي او داغ

 په ولکه کې خ که غاړه ورک ي .

ټولنه دا کار ه  نه خ ي او هيا هم کځه د  ځه    هد خناه طېور خو له م هب سره والړ

و سځتوماني وي نځو   لځ  لو او لويوېځ ږېهچځي د ز  نځاروا ره وي هغه هځه د  ېخطره يا و

س اسانه ېځوي دي د زيځا    لکه چې دمره مو وويل د حمل غورځو  خو هم او

 . (۲۶ښط ېيل ل اره وخورئ 

غکتځو  خوښځوي او خ ځل    ېن  په  غر  او اروپا کې په سځکهونو زره اناځونې پ  

کنتځرو  پځه واسځطه نځ  پځه غځر  او          روي د هځر  ېځ بون  په ېځهو  پالنځه کځې ط   

 اروپا کې د ميکيونونو انسانانو دنيا طه د راط  مرنيوى کېږي .

ره وړه خيره هم هړ ده د ن  يځيا ټځو   کمځاء او پوهځان پځه      کتون ل اېد زالق او ه

ېکيرتځۍ بونځ    ندې خيره اط اق لري چې د نځر او ښځځې ل ځاره د نېکمرغځۍ او     

کورنر بون  دى په کور کې انسان طه سکون خ ازمنځان خ ارامتيځا او هوسځاينه    

 . ورپه هرخه کېږي 

وا  او د کځځوچني روزنځځه ښځځه کېځځږي مينځځه اومحيځځ  ډېرښځځ  مځځومي د دى مسځځا  

دښځو د کور د پرېتودلو په طرڅ کې ښځه لځه خ ځل اوالد سځره هالکځل مينځه نځه       

ږوي هيځا يځې هځې  غځم او ان ېتځنه      ېځ وز رکوي خ لکه  اروى چې هځر چېرطځه هچځ   

ورسره نه وي حيوان خوهيا هم د خ ل هچي د ن قې ل اره سځر اوطنځ ى وهځي خځو     

چې اوس په غځر   ټولنو کې دا احساس هم نءه خ د سي  مودودي خيره  ېپه د

ختمځه ده کومځه چځې     ېاو اروپا کځې د مځوروالي هغځه اطځري حځړ او ن هځه نځژد       

                                                 
 (پرده سي  اهواال کر مودودي .۲۶ښ
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سځ ېلکې ن هځه ده خ او چځې د    دښځو په ن هاطو کځې طځر ټولځو لويځه خ ېځري ه او      

هککځې پځوره انسځاني  والړ     خوازې طه يب او طم ن نهيهغې ن هې په ېتوالي 

 دى .

 

  وا  له اوالد نه پرطېتته دي ځ يېلو :ک 

 

غځې وهځل کېځږي خځو     ې  او اروپا کې د مساوا  او د هءځر د حقوقځو چ  ي ېپه لو

په حقيق   کې هکته د هءځري   از ځه خ رحځم او محيځ  د چځا پځه زړه کځې نءځته         

او  دى خ له ټولو  ره وړان ې دنسان حقوق لوم ى هم وى طرپتو الن ى ک  

نتياه ده چځې  هءر يې د ه هرتۍ  سره مخ ک  خ دا د دوى  د ااس  نظا   مره او 

ه اسځځمان طځځه د ختکځځو اراده   هځځد اروپځځا او امريکځځا پرمرتککځځي خکځځک چځځې سځځيا      

ن ر  د دوى په زړونو کې له کومځه   اوک ي !!  له خ ل اوالد  ره متن ره دي د

کځې نځه ليځ       راپي ا ېوى دى ؟ له اوالد سره د مينې او محي  سارى خو دنيځا 

ر نارسايي ده خ وروسځته هځه   ااس  نظا   مره او دانساني اک ېدا دهم  خکېږي

چې دمور او پالر د وهکو په ا ځر  ځومره کوچنيځانو خ ځل بونځ  لځه السځه          ولول

چې په امريکا کې يځو پځالر او يځوه     ئورک ى دى او  ومره مريو  ېو  وخور

مور خ ل اوالد په سل ډالځره پکځوري خ ډېځر يځې پځه زهځرو او خطرنځاکو درمکونځو         

 کځي القاضځي ديځوې سځيمه        ځه ل ځاره ؟   وبني دحمل غورځو  او نسل هن ي د

کځې خ ځره ېځوې وه     (۱٤١۱ورځ اڼې په حواله چې د دسځمير پځه لځوم ى ښ     ې ييز

ليکي : په ننوهي امريکا کې پځه لسځهونو داسځې ښځوونځي ېځته چځې يتځيم او        

پځه کولميځو کځې د کوچنيځانود      .مور او پالر ې لي کوچنيان په کې روز  کېږي
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خ ککځځه چځځې پځځه روغتځځون کځځې يځځحتمن  کځځوچنر     پېرودلځځو او پېرلځځو هځځازار دى  

 ږي نو اخېستونکي والړ دي او سم السي يې په هيه اخکي .ېوزېږ

 ېپځځه هرازيځځل کځځې د کځځانهرس لځځه نمکځځې  رځځه يځځوه کمېټځځه و ټاکځځل ېځځوه چځځې د د

ستونزې طحقيق او  ې نه وکځ ي هغځوى ومونځ   چځې درې ميکيونځه کوچنيځان       

مريکځا او اروپځا طځه هوطکځل کېځ   او      رخځه هځه ا  ههې مور او پالره بون  کوي ډېره 

 انساني سوداخري هه کې له .

( ککځځ  ځکمځځي لځځه ۲١نيځځزې پځځه حوالځځه د يځځو ښ ه هم ارنهځځه پځځه لنځځ ن کځځې د يځځوې او

پځځه پځځاى کځځې    ې وه خځځولې ليکځځي : ښښ مځځوږ طځځه  ځځه مځځالي سځځتونزه را پيځځ ا ېځځو       

موپرېک ه وک له چې په روغتون کې زېږيځ لې لځور پرېځږدو چځې هځل  ځوک يځې        

ر مځو پکځورالى واى زمځوږ    ټناچاره وو چې مځو  ېتېکه هغه مونه واى پر وساطي

 رځه نځوړه ده خ هځو ښځايي      ورم  او درې اوالدېځ کورنۍ اوس زمځا او زمځا لځه م   

 هغې طه له موږ  ره غوره  ه په الس ورېي ((

هرتځځنې او يځځ قې پځځه ډېځځر ويځځاړ سځځره وايځځي : زه     ېد اناکځځۍ مځځور پځځه خ کځځې د 

 ېار ک ى دى زه اوس روغتون  ره کورطه طکځونک ر ښه کې قي ه لر  چې موږ ډ

دې پريځوو    رکمنځه مځې دلتځه پرېتځودله زمځا نظځر نا اپځه پځ        ېيم او خ که نوې م

ک  زه يځځې مينځځه ېره ښځځککې او زړه راښځځکونکې ده لځځېځځرښځځتيا چځځې دا کځځوچنۍ ډ

کې نېکمرغځه  رنکر  او زه چې د دې پځه هککځه  ځومره اکځر کځو  دا هځه پځه هځل کځو         

 وي ((

 هېواد دى او دايې له خ ل اوالد سره مينه ده  رتککدا دن ۍ پرمر

ښه مې په ياد دي چې زموږ ککځي کځې د يځوې ښځځې د يځوې ېځ ې کځوچنر زوى        

ې  لې او بړ  يځې يځو   ې هځان نتځې ښځکار   خم ېو د هغوى په طن ي او ونود د 

ښځې ورطه ډاډ ورکاوه د کوچني مور ورطځه وويځل ښښ د خځ اى رضځا او پرېکځ ه      
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ې احساس کو  لکه غکو چې لوټ کځ ې واوسځم ځکځه غېځږ     مې قيو  ده خو داس

 ده .((   مې طءه 

 ي  کځځې انسځځانان پکځځور  کېځځږي خ خ ځځل اوالد وب  کېځځږي ځکځځه چځځې  ېځځخځځو پځځه لو

چځې ومولوسځتل   اولکه  هغوى هءر دوستان او دهءر د حقوقو م  يان دي !!

په ارانسه کې محکمې داسې  ر  لځه سځره نځه اوري خځو دا دانسځاني حقوقځو       

يا پځه ټولځه امريکځا او اروپځا     سځ ن و خورئ چې له س يو سره  ه کوي نځ   دوستا

و پځه زړونځو کځې    يځ کې په هر کځور کځې سځ ر سځاطل کېځږي د هغځو ځځايونو د وخ        

ارانسځځې  رځځه پځځه خ ځځور ېځځوي يځځو  لځځه ره ده ېځځدسځځ ي مينځځه د انسځځان پځځه انځځډو  ډ

( ميکيونځه ن ځوس   ۵۲ا الن کې ويل ېوي دي چې دهغه هېواد  دوه پنځځوس ښ  

( ميکيونه س يان يې له خاونځ انو سځره بونځ     ١ښ په هغه وخ  کې ( او اوه ښ دى

 ې رځه هځم لځږ وړانځ      ېکوي خو دا دطراب وړ خير ځکه نه دى چې پاريړ له د

طککځځر دى هکتځځه پځځه هوټکونځځو او کورونځځو کځځې سځځ يان او خاونځځ ان يځځې پځځه يځځو         

 دسترخوان خوراک کوي .

 

  کمرغه هولي؟  يا امريکايي او اروپايي وخ ي ځان نې :د

  په هځرلي  کځې   (   کا۱٤١١يوه ماکه ليکي : په ښ ې ونکېک کې خ ررپه نيويا

( هېوادونو اسځتازو پځه کځې خځډون     ١١ېو او د اطيا ښ  ړړ نويو ن يوا  کان ران

و دريمځه هرخځه ښځځې وې خ خځډون کځوونکي دوه      يځ د خډون کوونکک ى وو چې 

 رځه  مېځ ه يځا حکومځ     ډلې ېو  يوې ډلې ښځو طه ډېر حقوق غوښتل چې لځه  

ېامل وه خ ځکه چې د هغځه کځور سځاطي د هغځه      هم په کې ښځې طه مادي انوره 

کوچنيځځان لويځځوي خ هکځځې ډلځځې ويځځل چځځې خاونځځ  يځځا حکومځځ  طځځه پکځځار دي چځځې    

 هغې کارس ک ېي . راو پ داسې ط اهير ونيسي چې ښځې په راح  کې ېي
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ځې طځه د کځور د   دواړو ډلو له ښځو  ره داا  کولځه يواسځتازي وويځل چځې : ښځ     

کار په ه   کې انوره ښ طنروا( ضځروري ده ځکځه هځې انځورې کځار نءځته دى او       

هځل اسځتازي    .که انځوره نځه وي نځو دا خځو پځه ښځځې پځورې ټځوکې او مکنځډې دي         

هغځه خځو هځم دهمځ ې کځور       ورطه وويل چې  يا نارينه طه  وک طنرځوا ورکځوي ؟  

ود( رنهريځزه ليکوالځه ښانځا   ل اره لهيا دى او کور خو د دواړو خډ کور دى يوه ا

  په خ که يوه مقاله کې ليکي :

لورخانې پر کو کورو کې د وينځو پځه  ېرکځار وکځ ي دا ورطځه      موږکه چېرې ز

له ههر کار ځينې غوره ده چې د بون  رونق او حيثي  يځې لځه منحځه ځځي هيځا پځه       

وزځ  هځم د مسځکمانانو پځه  ېځر واى       موږکاش چې ز ر ااسوس سره زياطوي :ېډ

ل ځاره د ېځر    دا خو د انهرېزانځو   واى خ ردلته هم     او دلوپټو پاکوال کاش

 ځه   موږخ په خانې يې د رکائکو نمونې وخرځولې راو نن  خيره ده چې زموږ لو

خ ځل زييرځ  اواطځر      لځه  ېل اره کوښ  نه کوو چځې ښځځه د   ېد د ېېوي چ

ل ځاره  بغځورنې   ېوبغځوري او د د  ېخ ځل ېځرف او اهځرو د   سره هراهر کار وک ي 

 . (۲١ښنيېپه کور کت ېد

هولځځځوني ښ انسځځځان او دهغځځځه طځځځاريخ  کځځځم ( امريکځځځايي  المځځځه ويځځځوه هکځځځه د انتر

د ښځځځځو د کځځځور او والد  پځځځه (  کځځځا  کځځځې وايځځځي :۱٤١۴مارنريځځځ  ميځځځ  پځځځه ښ

پرېتودلو او د کور کار ېاطه په غورځولو او د بون  ډخر طه په راوطکو سره پځه  

ره هرخه وايي چځې د ښځځې   ېځو پوهانو ډ يېخ دلو رن ۍ کې لوى اوښتون راغ

 اوالد روزنه طر هر ه مهمه او غټه دن ه ده . د ل اره

روسي اديب مکسيم خورکي وايي : دنر او ښځې ل ځاره  دنېکمرغځۍ بونځ  پځه     

کور کې خډ بون  دى خ دکتور کېسړ کاريل ليکي : د والد  دن ه دښځې پځه  

                                                 
 ه ق . ۱۴١۱ \(منار االسال  کې القر ة ۲١ښ
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ه مني له حماق    ره پرطه هځل  بون  کې طر هر ه غوره دن ه ده او که  وک دا ن

 . (۲١ښ ه نه کوي او داهه له  قل   ره مرال   وي

مځخ   ه ې طځ په امريکا کې يځو خوځتځ  نځوړ ېځو طر ځو ښځځه ايځکي اطځري دنځ          

طحريځک پځه لځږ     ېطنهځې ېځوې وې د    ي  له ااس  نظځا   رځه   ېک ي هغوى دلو

وې ر ېمېر سره ښځې راښککې چې زياطځه هرخځه يځې لوسځتوالې     ېوخ  کې په ډ

ړ ورځ ځاڼې يځو خيريځا     يخ خ رونې يې پيځ ا ک لځې پځه  هرزانيځه کځې د اکسځ ر      

يځې خيرونځه راټولځو  وايځي : مځا وکځوالى ېځو          کځې  ښ هوداکر( چې په نيويځارک 

چې په پټه د درس يحنې طه ځان ورسو  خ خځور  چځې ښځځې پځه نيويځارک کځې       

 چځې  ېدي او ما امريکځايي ښځځې وليځ ل    ېپه کوچني هوټل کې راغونډې ېو

   د درس ل ځاره هځه يځې    ېځ يځې نېځيحتونه اور  په پوره  چوپه او ارامه الځا کځې   

( ډالره ايړ ورکاوه خ د  طځرو ښايسځته هويونځه لځه يځحنې  رځه       ۱۵پنځکړ ښ 

 پوزې کې   .ديوې ښځې د وينا يوه هرخه رانقکوي : طر

طا الز  دي چې د هغځه پځه   رخاون  ستا دکور ايکي ها دار دى پ ښښ اى هي هي ستا

   ((. ېنۍ او مءرۍ ا تراف او خ ل بون  دهغه ل اره اماده ک واکم

د دې خوځت  مءره داخويړ اايسون وايي ځنې خککو خ ل کځورنر بونځ  د   

مساوا  طر ېځرار النځ ې خځرا  کځ  خ خاونځ  د مننځې وړ دى پځه ښځځه الز  دي         

چې د خاون  په کور کې بون  وک ي او دمساوا  په اړون  خ ل ټځو  اکرونځه   

 رځه   ېکځ ي خ د خاونځ  خيځره هځې لځه کځومې مناقءځې او نهځ          ېځر ه هاو سوچون

ومني خ د هغه د راح  اسيا  هراهر ک ي او په کار ده چې پځه خنځ ا ورسځره مځخ     

 ېي .

                                                 
 دکتور کيسړ کاريل . \(االنسان کلک الماهو  ۲١ښ
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خيريا  له داخويړ داايسون  ره وپوښځتل : کځه چېځرې ښځځه او خاونځ  د       ېد

يځو پځه    نو کځو     غم يې پورطه ېي يوې ايېکې په هککه هېل هېل نظرونه ولري ا

 دستي يې ځوا  ورک  : خاون  : که  ه هم خطا او پ  وي . حقه دى ؟

خيره  مل له دى  ره زر ځکه غوره دى چې د ښځې پځه سځيي   د خاون  په غکطه 

 خيره  مل وېي .

هغځه خ کځځو ېځاخردانو طځځه وايځي چځځې : خ ځل بونځځ  د خاونځ  د خوېځځحالۍ ل ځځاره      

ر ښ امځر کځوونکر ( وي د   وقف ک ئ او غوره بونځ  دادى چځې خاونځ  د کځور امځ     

کوښځ  کځوئ چځې      هغه غوښتنې په خوېحالۍ او په پوره اهتمځا  پځوره کځ ئ   

 کي ون هم ځان هوختې نک ئ .ېککه مو خاون  په کور وي حتر په ط

يوه هکه امريکايي ليکواله ميراميل مورخان  ليکي : س ى د کور هځادار خ مءځر   

 او د کورنۍ هې ۍ چکوونکر دى .

چې ښوونکې هم وه او خاون  يځې هځاميورګ کځې د     ې رغاړسن ۍيوه امريکاي

  غ  منېب خاونځ  و ککځه چځې يځې زوى وزېځږاوه نځو دهغځه  د روزنځې ل ځاره يځې          

 دن ه پرېتودله .

 يوه انهريزي ليکواله لي ي کوک وايي :

 ېوالځر ور وښځي  او لځه هغځې خطځر  رځه يځې خيځر         ېښځو طه له نرانو  رځه لېځر  

 ظر دي .ک ئ چې په خان ه کې ورطه منت

ورځ اڼځځه ليکځځي : د امريکځځا د انځځ يانا    ونکې د ا تېځځا  ېځځپځځه قځځاهره کځځې خ ر 

همېځن يانو سځره    اناونځو ايال  پځه پوهنتځون کځې د يځو  ځر  محېځل د نځورو        

هح  ېو ده ورطه ويل چې اسال  کې د ښځو د حقوقو ر اي  طرهځل هځر مځ هب    

ه دوى د ډېځځر دى خ او هغځځوى هځځه  هياهيځځا دښځځځو د  زادۍ خيځځرې کځځولې هځځاالخر       

پوهنتون د رياسځ  مرسځتياله د ريمهځ ې وټاککځه هغځې د پوهنتځون يوهځل پځوه         
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   هيځا هغځوى ايېځکه وکځ ه     ېځ استاد له ځان سره ک  او د دواړو داليل يځې واور 

ي بونځ  طځه راوخرځځي د    خيرې پرېږدي او خ ځل زييرځ   چې ښ ښځې هاي  د ازادۍ

دوا او درمځل  کيرتي کور ده د ښځې وخ  کځوچني طځه   ېن ېښتونښځې ل اره ر

هکځځک ديځځ  ښاسځځال (   ېدى خ د ښځځځې ل ځځاره غځځوره الره هغځځه ده کومځځه چځځې د د   

مرتکف اديځان لوسځتکي دي ايځکي حقځوق د ښځځې       موږټاککې ده خ  ومره چې 

 ل اره په هم ې دي  کې دي .(

په پاريړ کې د ناپان سځ ير ښنويځو اسځکاوا( وايځي : د ناپځان د پرمرتځ  لځه        

خ ځځل اوالد روزنځځې طځځه پځځا  وکځځ  خ امريکځځايي  المکځځو  رځځه يځځو داده چځځې ښځځځو د 

ليکوالځځه ښ هځځيکک  ستانسځځتيرى ( د مسځځکمانانو ټولنځځه خوښځځوي او وايځځي چځځې :   

مسځکمانانو طځه پکځار دي چځې خ کځه      خ دا وايځي :   يهم ا هء   او سکيم اخالق د

لځه نارينځه سځره يځو ځځاى       ېټولنه په اسالمي الرښځونو کککځه وسځاطي او ښځځه د    

 ېل ککنۍ  ره د مره . له  ېوياً خطه نه پرېږدي  يوال

  (کځځا   کځځې ليکځځي :   ۱٤١۲د نهلځځ  ماکځځه چځځې پځځه کويځځ  کځځې خ رېځځږي پځځه ښ    

 ه خ ېځ ايکيړ ېالقي (( د امريکايي ښځو مءره ښځې له کار  ره لځوم ى د م 

 کورنۍ او اوالد اهتما  طه راهولي او خاون  د کور مءرخ ي . 

(( پځه   ېښښ د سځ ي د طهځالر   يوې هکې امريکايي ليکوالې ښښ ايءير اځيالرى((  

چځځې د کځځور خواطځځه راېځځي خپځځه  نامځځه کتځځا  وليکځځه او پځځه ښځځځه يځځې طاکيځځ  وک   

هرزانيځځه کځځې د ښځځځو پځځه ککنځځۍ غونځځډه کځځې چځځې ښ د ښځځځو ازادي او ښځځځه  ځځه     

رو ښځځو پځه کځې خځډون کځ ى ووخ      ېځ وه خ ډ ېنوړه ېو ېغواړي ( طر نوان الن 

وويل : زه غواړ  ديځوې   ېڼه در ه  وخاېغکې دا کار ډې( ککنې پ۱١لړ ښه يوې او

غکې په ي   چې اهرو خ حيا او ناموس يې خون ي وي بونځ  وکځ   او خ کځه    ېپ

اطري او زيري دن ه طرسره کځ   خ زه نځه غځواړ  چځې طنځ  پطکځون واغونځ   زه        
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ښځځه او زمځا خاونځ      ېطځوپير وي زه د  ېغواړ  چې زما او زمځاد مېځ ه طځرمن  د   

 نارينه وي . ېد

 خوالو ورطه السونه پ قو  حتر د غونډې مءر هم .د غونډې ټولو هر

وځتځځ  مءځځره ريينځځه مځځاري لواځځاني وايځځي چځځې : د خپځځه ارانسځځه کځځې د ښځځځو د 

مرحکې طځه رسځوي چځې     ېښځې او نر طرمن  د هء   مساوا  غوښتنې دواړه د

 .(۲٤ښد دواړو حقوق ضايع ېي

ى د کځور  وايي : ښځځه د ( Violain( او ايوالککي  ښ Alvamyrdalال اميردا  ښ

کار نه پرېږدي هغه هاي  داسې پروخرا  نوړ ک ي خ چې هم  کور وسځاطي او هځم   

  کار وک ي .

 

  د اداکارو نظر  :ه 

رې ښځاري  ېځ ډ پځه لوېځ ي  کځې     اداکارې په ن ۍ کې طرهرچځا زيځا  ېځهر  لځري    

يځوه مءځهوره اداکځاره واوسځي خ      ېېوق او رغي  لري چې هغځه د  ېپېغکې د د

ل ځان  نهه احساسوي خ  يا هغځوى نېکمرغځه دي ؟   اوس خورو چې هغوى خ 

لويه او مءهوره اداکځاره  ره ېځوا  هه د مارلي  مونرو  ره واورو چې ډ ېد د

 وه خ دا  

پر ل هغه ليک کې چې دځان د حاللولو په وخ  کځې يځې ليککځر و وايځي : زه     

دن ۍ طرټولو ه مرغه ښځه يم خومځې نءځو ک لځر چځې مځور ېځمه لځه ټولځو  رځه          

ېځځري ه او د سځځ ېلکي بونځځ  خاونځځ ه هغځځه ښځځځه ده چځځې پځځه کځځور کځځې و   غځځوره خ 

ږي خ کځځځور ولځځځري خ رښځځځتيا چځځځې کځځځورنر بونځځځ  د ښځځځځې د سځځځراد  او    ېاوسځځځ

                                                 
   . ۱٤١١\۵\۶\(االهرا  القاهريه ۲٤ښ
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ماخککو ظکم وک خ په سينما کې کار خکک هې ارزښځته   رنېکمرغۍ نته ده خ پ

 کوي خ که  ه هم مءهوره ېي .

سځځځالله  د  نقځځځل لځځځه  دکتځځځور محمځځځ   \(  : المځځځراة هځځځي  الييځځځ  و الرمځځځل  ۱( ښ۱ښ 

woman two roles :home and wok  . ره  

يځځوه هکځځه امريکځځايي اداکځځاره هرهځځار  سځځتريان  پځځه خ کځځه مطيو ځځاطي وينځځا کځځې   

ر  ه پرېتځي دي خ مځا   ېر  ه کم دي ماډېوايي : زه په دې طاکي  کو  خ چې زما ډ

ر کځځ  خ زه ېځځانکځځاري وک لځځه خ او دانسځځان اوښځځځې  پځځه يځځ    خ ځځل بونځځ  مځځې ه 

 ه د خځ م  او اوالد د  ېځ مځا سځره د م  له س ااسوس او ارمان کو  خ چې کاش او

روزنې ل ځاره کځااي وخځ  واى خ اځ  ښ ارټ ( او انکځاري ښ ارټځړ ( يرنځې هځې          

رښتيا چې ېهر  هې  مرنر نه لري خ ککه چې کورنۍ نه وي خ اهل او  يا  نځه  

 (۳١ښوي او ښځه پوهه نه ېي چې زه ښځه يم ..

 ن چې د ټولنې ټي  وخ ي هم پرې نا خوښه دي !! ي  طم ېدا و دلو

 

  يا دمساوا  غوښتونکي په مساوا   مل کوي ؟

 

د مسځځاوا  او حقوقځځو  ورښځځتيا خيځځره داده چځځې ختځځي  کځځې د ښځځځو او نارينځځه و 

 نځه ده خ  ېو هېلککه هم ښځه له نارينه سځره هراهځره کځ    ي يځوالو غوښتونکېلو

 خ   ېي رټولنې هې هرخې زيقه خ کهکته هغوى د 

                                                 
   ره .  woman two roles :home and wokدکتور محم  سالله  د  نقل له  \(المراة هي  اليي  و الرمل ۳١ښ

 ه ق . ۱۴١۱ \مناراالسال  کى القر ه 
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(ښځې دي او يځوه دسځنا پځه ماکځړ     ۱١لړ ښه د امريکا په ټو  کانهرس کې او 

( ښځې دي په سويړ کځې  ۱١(  وکيو کې ښ ۴٤۱په ارانسه کې په ښ .کې اوهړ

 دښځو دريمه هرخه په ټاکنو کې دږغ ښ راى ( له ورکولو  ره محرومې دي .

ه طرکيمځي    په امريکا کې دښځځو طنرځواه لځه نارينځه  رځه چځې پځ        ۱٤۵٤په کا  

% ( کمځه وه او پځه   ۳١هري ليک لرونکې وې اوه ديرش ښ ه کچه کې هراهر او د يو

پځځه .  هې% ( طځځه ورسځځ۴۲ښ  کځځا  کځځې دا ايېځځ ي نځځوره هځځم کمځځه ېځځوه چځځې    ۱٤١١

 %( کمه طنرواه اخکي .۳١رش ښېايټاليه کې ښځه له نارينه  ره په سکو کې د

پځه ناپځان کځې  کوېتځ       %( کمځه ده او ۲١يء  په سکو کې ښه اوپه ارانسه کې 

وکۍ چځځې د  ځځ سځځيمه ييځځزې %( کمځځه ده خ پځځه امريکځځا کځځې هغځځه ۴١پځځه سځځکو کځځې ښ

%( ښځځې او پنځځه   ۵ږي پنځه پځه سځکو کځې ښ   ې امو انتراهاطو په واسطه اېغال

%(ښځځځې او ۵٤او د امريکځځا ن ځځوس ښ %( نارينځځه و اېځځغا  کځځ ي دي   ٤۵نځځوي ښ

 %( نارينه دي .۴۱ښ

هاطو کې خډون کوي او هړ د ناپان په ټو  امريکايي ښځې ښپه انترا%( ۵۳ښ 

 ې ښځې دي .رپارلمان کې د

%(  خ ۲۵په امريکا کې د زب په پځوهنځي کځې ښځځې ښ    ( ۱٤١١_۱٤١۶په کا  ښ

%( دحقوقو په  انهه کځې خ پځه   ۲١په سکو کې ې ږ په هن سه کې خ په سکو کې ښ

ه %( ښځځې لځځه نارينځه سځځر  ١١ازيځک کځې پځځه سځکو کځې يځځوه او پځه سځکو کځځې اطيځا ښ       

 هراهره طنروا غواړي.

او ښځوونځيو دروازې د ښځځو پځر مرځه       انسځتيتيوطونو   رو ېپه ارانسه کې د ډ

 ط لې دي .

( زده ١١و  رځځه ښيځځ( زده کوونک۵۲١١کځځې لځځه ښ انسځځتيتيو    ۍ پځځه رد سځځوداخ

و يځ ( زده کوونک۲۶١١کځې لځه ښ  انسځتيتيو     ښځې دي خ د هرېتنا په   کوونکي 
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%( ښځځې  ۶سکو کې ې ږ ښ ي او په زب کې په ښځې د  ې ( زده کوونک۶۲ ره ښ

 دي اوهړ .

کځې پځه سځکو کځې لځړ ښځځې دي خ چځې        انسځتيتيوطونو    لځوړو په ناپان کځې پځه   

%( لځځه ۲١  ( کځځا  پځځه سځځکو کځځې ېځځل ښ ۱٤١٤وي خ پځځه  ښ ې ځځانوي زده کځځ ه يځځې کځځ  

او پځځه حکومځځ  کځځې    ې رځځه اځځارغې ېځځو  انسځځتيتيوطونو   لځځوړوپوهنځيځځو او

 . ېاستر ا  ېو

 . ېمار  ېوولړ په سکو کې ډاکټرانې او اطه استادانې وخ ېپه هغوى ک

وکيځو   ( ۵۵۴١کځې خځډون لځري ( د ښ   ا د خډ هازار چې ښنهځه هېوادونځه پ  د اروپ

خ په داسې حا  کې چې د هغو هېځوادو ن ځوس    ې( ښځو اېغا  ک ۳۵١ځينې ښ

 په سکو کې دوه پنځوس ښځې دي .

کې غ يتو  ونه لځري    ديه اطحا    په امريکا کې چې کومې ښځې د کارخرئ په

د قځځانون لځځه حمځځايې  رځځه هځځې هرخځځې او د طقا ځځ  ښ ريټځځايرډ( طنرځځواه نکځځري خ او   

لځه ککنځ     له غ و  ره په سکو کې پنځه ويء  کمځه ده خ  طنرواه يې د اطحاديې

رخېځت   رځځه هځې هرخځځې دي د اړطيځځا او ناروغتيځا رخېځځ  نځځه لځري او کځځه غيځځر     

رکځو  کېځږي او د غرهځي ښځځو ل ځاره      ( ېځي خ طنرځوا يځې نځه و    ېښناسوه ېحاضر

او   په وخ  کې د طنرځواه نځه ورکځو     ږونېد ز  چې  ه د سر درد نوړ ېوى هغه 

( ۵\١  ( کځځځځا  د ښ۱٤١١د کوچنيځځځځانو ل ځځځځاره د وړکتځځځځون نءځځځځتوالر دى پځځځځه ښ 

( ميکيونځځه کوچنيځځانو طځځه د   ۵\١کځځار کځځاوه او ښ  وکوچنيځځان مورخځځان  وميکيونځځ

کځا کځې د يځو ميکيځون کوچنيځانو ل ځاره پځه        وړکتون اړطيا وه مهځر پځه ټولځه امري   

 وړکتون کې ځاى وو.

 دي . ېمار  ېوو( ډوله دن و  ره ښځې يواځې په ېل ډوله دن و خ۴۴۱د ښ
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هم ا حا  د ښځځو پځه   . ي  کې دښځو مساوا  او دهغوى حاال  ېدا وو په لو

 اروپا کې هم دى او په پرواني ېوروي اطحاد کې خو مو ولوستل .
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 ښځه او کار

 

 :کومو المکونو ښځه کار طه وطکو طه اړه ک له ؟

کومځو المکونځو ښځځه کځار طځه وطکځو طځه اړه ک لځه  ې ونکځي پځه دې هککځه            دا چې 

 اختالف لري .

دنځ ه   ناو زېځږو هم ارنهه  دا کو  اسيا  وو چځې ښځځې طځه يځې د کځور خ حمځل       

او  ر طځوان ېيا دا هيولوبيکي  اسيا  وو که ازيکي چې نارينه طه يې ډ ورک له  

المکونځه وو   ق ر  ورک  او ښځې طه کم او که دا ټولنيز خ ککتځوري يځا طځاريري    

 چې د دنيا ټولې چارې يې د نارينه و په الس کې ورک لې .

  دکتور محم  سالله اد  په دې هککه اوږده  ې نه ک ې ده  

چځې ښځځه   انازه نه ورکولځه   ېرواو او ېرايطو د دهغه ليکي پروا د ټولنې  ظ

ځځي او زده کځ ه وکځ ي خځو ککځه چځې حځاال  او ېځراي  هراهځر ېځو  او           وکار طه و

ورک له نو ښځې هم دکار ډخر طځه  راووطکځې د ښځځو ههځر      يېههرطه د وطکو انازه 

 غوښتنه وه .ټولنې طه د وطکو لوى او  م ه سيب د

د ټولنې دې غوښتنې هغځه اړه  ک لځه چځې زځب او حکمځ  زده کځ ي ځکځه ښځځه         

ځځانه و   ينهنارينځه ډاکټځر وکځ ي خېويځاً د ښځځ      حيا کوي چې خ ل  الک پځه 

سځتونزې حځل    ېناروغيو  الک او يا هغه طه خ ل  ور  وښيي نځو دټځولنې د د  

 دهغې د وطکو المل ېو .

او خ کځه دنځ ه پېژنځ   خ دا وزخځار وخځ  ډکځو  خ پځه         پوهځه په خ ځل مسځوولي    

ې د ستونزه  پورطه کځو  خ پځه ټولنځه کځ     ا  بون  کې خډون د کورنۍ اقتېادي 

دا ټو  اسيا  را يو ځاى ېو  او ښځه يځې ههځر طځه وطکځو     خ ل حيثي  لوړوالر 
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  رې  دي او که زيځان او طځاوان  پځه لنځډ    ېدا چې د ښځې  دکار ااي ې ډطه اړه ک له 

 ډو  هه ورطه خوطه ونيسو .

 

 د ښځې د کار خټې :الف 

لځري کځه   ټځولنې  طځوپير   د ښځې د کار  خټه يا زيان لځه يځوې ټځولنې  رځه طرهکځې        

وي او داطر  لځه پکځوه لځه ايتځود  ېځويو پولځو       ټولنه سالمه او يالحه چېرې 

 ره طېرې و نءي نو دښځې ههر طه وطل خټه لري چې دا خټځه د هغځه سځيب الس    

ستې وه مځثالً : د هغځې ټځولنې    ېطه راطکل  دي کومو چې هغه ههر طه  په وطکو اړ و

ي د ښځځځې د ځځځانه يو ېځځ ښځځې هځځه نارينځځه ډاکټځځر طځځه لځځه ورطځ  ځنځځې  خاليځځې   

چځځې اکثځځره يځځې نارينځځه وطځځه  ښځځکارولر  ځځه چځځې حتځځر ويکځځر هځځم نءځځي   نځځاروغيو

  الک هه دښځو په واسطه وېي .

 خ طم ن اومررا  سره اېناېي .له ککتور ښځې هه 

منع ک ي مهر هغه وطځل يځې هځ      يهالکل نه د ښځې له وطکو  ره  اسال  خو هم 

خ ټالونو طه ځي او پځه کو ځه   ارکونوپ ح کوي خېوي خ ط رخ کي چې هې ضرورطه 

نرځځرو خرځځځي خ دا هځځم لويځځه خټځځه ده چځځې ښځځځې خ ځځل      او هځځازار کځځې پځځه نځځاز او   

  اخ دوي پځردي غييتونځه کځوي    مسوولي  وپېژني او ککه چې اوزخارې ناسځتې  

ورطه ښځه ده چځې پځه دې وخځ  کځې  ځه مېځرواي  پيځ  اکځ ي انسځان نارينځه او            

ه هم  نيمه ټولنه  ده نو کځه ښځځه پځه  ځا      ښځينه دواړو ډلو طه ويل کېږي او ښځ

ده وکځ ي نځو دا خځو هځ ه  نځه      بون  کې له خ ځل مېځ ه يځا کځورنۍ سځره  ځه مرسځته        

و لځځه مرځځې هځځم خ ځځې وي اقتېځځادي حالځځ  يځځې هځځم      يځځکځځومې کځځورنۍ چځځې د غ  

لځځه وغځځواړي  چځځې داسځځې يځځو کځځار وکځځ ي چځځې هغځځه يځځې   کمځځزورى وي  کځځه ښځځځه 

م مرا ځا  کځ ي نځو هځې  ممانرځ        ه ې  ره وطکر  ېي او اسالمي ايځو  هځ  
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ې د حيثيځ  د راپريوطکځو غځ  المځل دا     ځنءته ن  ييا زموږ په ټولنځه کځې د ښځ   

طځه خځ م  وکځ ي نځو زيرځي       ېي نو که هغه ټولنې ررخوره خ کدى چې هغه طيا

 ده چې حيثي  هه يې لوړ ېي .

 ي دکتور محم  سالله اد  وايي !او  ومره چې د هغې په اوالد پورې اړه لر

او ېځځاا    وخځځ  او موقځځع   ښځځځې خ ځځل اوالد طځځه د اسځځتقال      ېوونککځځارک

او طکځ ه اموختځه کېځږي خ     ويږېورکوي هغه له  مکي بون  سره مخ کوي هغه ز

لري دکځار کځوونکې ښځځې حځړ پځه کځارو       س ځکه چې هغه له ههر ن ۍ سره طما

زده ک ه کې خ د بون  په نورو ساحو کې   په  خر وي لکه د کور په کار کېېکې ډ

ر ېځ و هم ا احساس خ ل کځوچني طځه منرکسځوي او دا احسځاس پځه هغځه کځې ډ       ا

طا ير راولي کومه ښځه چې کځار کځوي هغځه لځه خ ځل کځوچني سځره پځه مينځه مځخ           

ر کځوي او کځو  وخځ  يځې چځې لځه هغځه ځينځې         ېکېږي او مينه او محي  ورسره ډ

 ه له ورخرځوي .دى د هغه  ىهېل طېر ک 

  کا  کې وايځي چځې د کځار خځرې ښځځې       NYE )۱٤۶۳يو امريکايي  الم ناى ښ

 زوى ډېر طک ه او د بون  د ستونزو په زغمکو کې طر هر چا وړان ى وي .

  کارطه د ښځې د وطکو زيانونه  :  

ککه چې چاسره کاطي طمانع نه وي او نه ورسره  د م هب  ځه اکځر وي خ امنيتځي    

هکتځه د ښځځې   نځو رښځتيا چځې     ط اهير هم نه وي خ مار  طه الزمه سزاهم نځه وي خ 

مرکې اېځاره هځم وکځ ه لکځه چځې       موږضرر طه خو  ېر ضرر لري دېههر طه وطل ډ

ره خټځي او خځوري يځې خ کځورنر     ره ېي هځر  ځوک يځې دځځان ل ځا     ېهکته  ياېي ډ

غځاړه نځه اخکځي خ دانسځاني      رږولو سځتونزه پځ  ېنظا  له منځه ځي خ  وک دهچي ز

اروپا کځې خځو د ښځځې کځار      ښښ په نو  نرړه ختمېږي .... دکتوره اه الي  وايي : 

کولو کورنر اقتېاد ښه ک  مهځر د اخالقځو مسځتوى يځې ټيټځه ک لځه هکتځه چځې         
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ېي د هچيانو مينه خو يې هسځې هځم پځه زړه کځې نځه وي       ېښځې په کار کې ست 

 نو هيا خ ل قهر او غېه په هغوى س وي . ((

 ( کوچنيځځان داخځځل د۶۵١١  ( کځځا  د هرزځځانيې پځځه يځځو روغتځځون کځځې ښ   ۱٤۶١پځځه ښ

هستر وو چې مورخانو يې وهکي وو په هغو کې له سکو  رځه ېځل مځ ه ېځو  پځه      

امريکا او اروپا کې داسې روغتون نه و چې د کوچنيانو دا ډلځه پځه کځې داخځل     

 دهستر نه وه ځينې يې په کې کاڼه خ خونهيان او وړان ه ېوي هم دي .

 



 
48 

 

 اسال  کې د ښځو د کار کولو حکم په

 

او نارينه و دواړو  ره مطکو  دى او اسال  هر چځا  په اسال  کې کار له ښځې 

ښ نراو ښځې دواړو ( طه هېکې هېکځې دنځ ې ور سځ ارلي او دا دنځ ې د هغځوى لځه       

اطر  سره سمې ټاکل ېوې دي خ خو نه خو دښځې اطر  له هر ډو  کار سځره  

هځ ن نوړښځ   د هځر کځار ل ځاره ېځوې دى نځو پځه همځ ې          د هراهر دى اونځه د هغځې   

ځه لځه هځر ډو  ېځاقه خ درونځ  اوسځر  کځار  رځه وهرتځکه  او         اساس اسال  ښ

ښځې طه يې  ز  ورکځ  او د هغځې ل ځاره يځې خوراکځه خ نامځه او د بونځ  ټځولې         

اړطياوې په خاون  يا نورو نژدې خ کوانو الز  ک لځې  مهځر د انسځاني اطځر  د     

ه ښمنانو ښځه په کار مايوره ک له هغه يې په زور ههر طه و وېستکه او دبون  لځ 

 .ستونزو سره يې الس په خريوان ک له 

کځځار  مځځارکړ د کمځځونېز  هنسځځ  اېتځځودونکر وايځځي : ښښ ښځځځه د خ ځځل بونځځ  د 

 پايت  ل اره هرومرو هاي  کار وک ي . ((  

ښځه هم انسان دى او نارينه هم خ ښځه له س ي  ره پي ا ده اوسځ ى لځه ښځځې    

  ره .

 . ۱٤۵ا   مران :ا  ک ارمايي : ښښ هرلکم م  هرض (( ........ 

 يرنې : ښښ ځينې ستاسې له ځينې نورو ي  . ((  

 ى دي چځې دخ ځل  دى او زيير  يې هم داسځې  يځار ېځو   انسان بون ى مونود 

 ي کځ ه ن د نوړښ  په نظر کې نيولوسره کځار وکځ ي خ طحځرک وکځ ي خ اکځر و     

 او که داسې نه وي نو هيا خو انسان نه ېو . 

خ هککځې  مځل او کځار يځې د خکقځ        ىد ىي ا کځ  ا  ک هم انسانان د کار ل اره پ

 دى .   ره ف ښودل
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 (۳۱ښا لييکوکم ايکم احس   مال ا 

ر ښځځه دى د  مځځل لځځه  ېځځيرنځځې : ښښ چځځې وازمځځوي طاسځځې چځځې کځځو  يځځو لځځه طاسځځو ډ    

 مرې . ((

   (۳۲ښا ااستاا  لهم رههم انر الاضيع  مل  امل منکم م  ککر او انثر .ا

هېءکه زه چې يم نه ضځايع کځو     خه ر  د دوىيرنې : ښښ پړ قيولې ک لې دوى ط

 له طاسې نه نارينه وي که ښځينه . ((  ي مل د هې   مل کوونک

ښځې طه په اخر  کې  هم په ښه کار  ځوا  او ه لځه ورکځو  کېځږي خ او پځه دنيځا       

 .کې هم 

    (۳۳ښم  اکنحيينه حياة زييه ا ؤاو انثر و هوم  ا م   مل يالحاً م  ککر

ک  مل لځه نارينځه  رځه يځا لځه ښځځينه  رځه حځا  دا         ېا چې وک  نيرنې : ښښ هر چ

ه ورکځځځ و هرومځځځرو هغځځځه طځځځه بونځځځ  هځځځچځځځې دى مځځځوم  وي نځځځو خامرځځځا بونځځځ ون 

 پاکيزه .(( 

   (۳۴ښمما اکتسي  ا نېيب ا لکرنا  نېيب ممااکتسيوا ولکنساء

يرنې : ښښ ېته نارينه ولره هرخه په سيب د هغه  مل چځې کځ ى وي دوى او ېځته    

 هرخه په سيب د هغه  مل چې ک ى وي دوى . ((  ښځو لره

 لر چځې نيمځه   ېښځه نيمه انساني ټولنه ده خ نو له اسال   ره داهيکه نه ېي ک

کاره خ  ازکه او هازکه ا الن کځ ي او داسځې  يځو حځ ي      ېټولنه خوډه خ ېکه خ ه

طځرې اسځتنيا     او  ي  هم نه مون   کېږي چې له کوره ههر دښځو د کار حرمځ  

 ېي .

                                                 
 . ۲(المکک : ۳۱ښ

 . ۱٤۵(ا   مران : ۳۲ښ

 . ٤١(النحل :۳۳ښ

 . ۳۲(النساء : ۳۴ښ
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نو ويکر ېوو چې په  مومي ډو  ښځو طه کځار روا دى خ ان پځه ځينځو وختونځو      

کې ورطه مستحب او ار  هم دى لکه کونډه يا زالقه ېځوې ښځځه چځې د کځار     

انربي هم لري خ اوالد هم ولري او دخټې هکځه مرنځع هځم ونځه لځري خ اوکځار طځه هځم         

پځځالر سځځ ي  محتانځځه وي يځځا ورطځځه واړه  ورونځځه او خوينځځ ې پځځاطې وي خ يځځا يځځې  

ږيرى وي يا يې مې ه هې وسه وي خ نو  په دې ټولو يورطونو کځې پځه ښځځه الز     

دي چې د کورنۍ د هځار د اوچتولځو ل ځاره کځار وکځ ي خ لکځه د حلځر  اهځوهکر         

ي يق ر  خ لور خ حلر  اسماء هه چې لځه خ ځل خاونځ  سځره هځر ډو  مرسځته       

 وړه . کوله خ اس هه يې ورطه  ساطه خ په سر هه يې ورطه هار

ځينې وختونه ټولنه د ښځو کار طه نځ ي اړه ېځي هيځاهم  پځه ښځځه الز  دي چځې       

ټولنې طه د مرستې الس ورک ي مځثالً : دښځځينه ناروغځانو طځ اوي خ د اناونځو      

ل اره ښوونه او روزنه  او داسې نور خ خوهاي  يو ځځل هيځا هځم وويځل ېځي چځې د       

دونځځو روزنځځه خ دکځځور  ښځځځې د کځځار ل ځځاره مهځځم ځځځاى دهغځځې خ ځځل کځځور خ د اوال   

ږي ېح اظ  او دکور چارې دي ښځه چې په دې دايره کې  ځومره خټځوره طمځام   

په هل يو ډخر کې هم دومځره هريځالۍ نځ ه او همځ ا نېکمرغځه بونځ  دى مهځر کځه         

يځا کځار خانځه کځې کځار       خهيا هم ښځه له کور  رځه ههځر لکځه داتځر کځې ماموريځ       

اني  هءځ   مرا ځا  ک لځر ېځي     کوي نو  ورطه روادي خو هاي  د اسال  هغځه قځو  

 وطکو په وخ  کې ټاککي دي . د چې ښځو طه يې ههر طه

هم ا راز ښځه چې کو  کار کو  غواړي نو هاي  چې هغه کار په خ ل کا  کې 

وي لکځه لځه ځځوان سځ ي سځره      ه داسې  چې حرا  کار طه الر هوارناروا نه وي او ن

طوخځه يځا د داسځې چځا      يځا ... پځه   ې   د خځ متهار ېدپردۍ پېغکځې يځو ځځاى اوسځ    

سکرطري  چې يواځې طو  ورسره راځي يا په اکم خ ډرامو خ طياطرو کې رقځص  
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ءل يا په الوطکه کې ميکمه پاله يځا ....  ې   يا په ساقي خانه کې پيالې وېاو نل

 هاي  په  خيرو او حرکاطو کې اسالمي ادا  مرا ا  ک ي .

   (۳۵ښغلل  م  اهېاره  ايا قل لکموء منا   

کته سځاطي سځترخې خ خ کځې خ سځاطنه     : ښښ ووايه ايمان ارو ښځو طه چې ښ يرنې

 ينځځ  خ ځځل مهځځر هغځځه چځځې   دې  کځځوي د ېځځرمهاهو خ کځځو او نځځه دې ښځځکاروي ز  

خ ځځل پځځه خ کځځو   رږي خ لځځه دوى  رځځه  اوښځځايي چځځې وادې چځځوي پ ونځځ   ېښځځکار

وهي پتې خ کې د  دې ل اره چې مرکو  ک   ېځي  وانونو هان ې ... او نه دې ېخر

   (( زين  خ ل  ره .ېر چې پټوي يې دوى له هغه 

کار يې هاي  د کورني کار مره ونه نيسځي د ښ مېځ ه ( کځور او    نر ههر   هم ا راز 

 پاطې نه ېي . ځکه  چې دا يې اساسي کار دى . اوالد خ م  طرې

اسال  خو ښځه په سر  کارنه مايوروي او نه يې هغه له کار  رځه منځع کځ ې    

کې ا ت ا  ښ منځځو مانځه الر (  رځه کځار اخکځي ااځرا  او        ده خ اسال  په هر کار

پځورې   ېط ري  دواړه محکوموي او دښځې کار کو  يې هم د ښځځې پځه خوښځ   

که چېرې هغه په خ که خوښه  کار کو  غواړي نو اسځال  يځې مځانع     اړون  ک   خ

 رځه ههځر ووځځي نځو      کور  نه خرځي خ او که هغه ونه غواړي چې کار وک ي ياله

پځځه زوره مايځځورولر نځځه ېځځي دا د اسځځال  د مهرهځځانۍ او رحمځځ  لويځځه  ځځوک يځځې 

واى کومځو طځه    ېکځ   ستونزو طځه مځخ   ې هم هغوځاسال  ښنته ده خ ځکه چې که 

ې د مېځکح  او خايځځيتونو ضځځ   ځنارينځه مځځخ کځځ ي دي نځو داهځځه د ښځځ   ې يځې چځځ 

 ک نه وه .

ل قران کريم د داسې ښځو مثا  هيان کځ ى دى چځې هغځوى هځه کځار کځاوه او خ ځ       

بونځځ  هځځه يځځې طېځځراوه لکځځه د ېځځريب    لورخځځانې چځځې پځځالر يځځې سځځ ي  ږيځځرى او   

                                                 
 ۳۱(النور ۳۵ښ
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کمزورى و  ورور يې نه درلوده نو دوى هه  په پځوره حيځا او هءځ  ې ايمانځ ارۍ     

خ او طر هغځې هځه يځې يځير کځاوه چځې نځور        سره ههر طه وطکې او رمې هه يې  رولې 

خ کځو رمځو طځه اوهځه     ې انه خ کې رمې په اوهو مځ ې کځ ي او الړ ېځي هياهځه دوى     

له ښځو سره داسې چکنځ  او مرسځته وکځ ي او داسځې     او ټولنه هم هاي ورکولې 

اخځځال  ورسځځره ښځځکاره کځځ ي لکځځه چځځې موسځځر   د ېځځريب   لځځه لورخځځانو سځځره 

 ښکاره  ک ه .

د رسو  ا    په وخ  کې هم داسې ښځې ليځ لې ېځوې دي چځې هغځوى کځار      

   سځره يځې د هاځر  پځه وخځ  کځې       ا    چې له رسو کاوه لکه ښ ا  مري    (

ډېرې مرستې هم ک ي دي خ پځه م ينځه منځوره کځې يځې د نيځوي مسځا  طر نځ          

سځځره لځځه دې چځځې ښځځه ښځځککې ښځځځه وه خ هکتځځه يځځې    ښر (سځځوداخري کولځځه هغځځه 

 .(۳۶ښخواړه پکور  خو هېچا پرې ا ترا  ونک  او نه رسو  ا    منع ک له 

په هېالهېکځو ېځرکتونو او ادارو   ې ځرو اسالمي هېوادونو کې ښېاوس هم په ډ

کې کار کوي خ دايران پانهه له پطرولو  ره مرکې قالينې ښ غالۍ ( وې چې 

 ښځو هه نوړولې او س يو هه پکورلې .

ااغانستان کې هم په کومو ځايونو کې چې ښځو غځالۍ نځوړولې د هغځه     پهاو 

 ځايونو اقتېاد دټو  ااغانستان په انډو  ښه و .

 

 دچا ل اره ؟  والونه ېد کور د

ځېنې خکک وايي چې ښځه يا په کور ده يا په خور خ ښځه هاي  هېلککه هځم لځه   

والونځوکې  ېکځورو د  ښځځه هايځ  د کځور پځه     کوره  ره ونه وځي دوى وايي چې 

                                                 
 اله   ي الير . (الطيقا  الکيرى اله  سر   اواالستيرا  ۳۶ښ
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والونځو  ېبون  وک ي خ په دې پراخځه نځ ۍ کځې دښځځې پځه هرخځه همځ ا د  کځور د        

 محوزه کې بون  وک ي  .محوزه ده اوښځه هاي  د کور د  کورو ديوالونو په 

رې بورې  ريتځې هځم   ېځ ډ  ې دا يوازې طش يو نظر نه دى هککهاي  وويل ېي چې 

لځځري او پځځه اکثځځرو ځځځايونو او پځځه ځځځانه ى ډو   پځځه پتځځتو قيځځايکي او ازرااځځي     

ر ککک  مل کېږي طر دې چې که ښځه سرته ناروغه نځه  ېسيمو کې ورهان ې ډ

پځه ککونځو ککونځو هځم لځه کځور  رځه           ېي يا هکه کومه سرته اړطيا پي ا نءي نځو 

ههر ن ۍ نءي ليځ لر او دوى داکځار اسځال  طځه منسځوهوي او دليځل هځم دسځوره         

   (۳١ښ((اي  نيسي : ښښ وقرن ار هيوطک  .احزا   دا  

ه يا په کور ده يا پځه خځور خ   ځيرنې : ښښ او قرار ونيسۍ په خ کو کوروکې (( دښ

 طېور اسالمي نه دى .

ه ک ې ده چې په ټځولنيز بونځ  کځې خځډون وکځ ي خ کځه هځره        اسال  ښځو طه اناز

ېر ي اړطيا په پوره ازمينځان او ډاډ سځره پځوره  کځ ي خ ههځر طځه الړې ېځي خ پځه         

خځو داهر ځه داړطيځا طرحځ ه .لځه اړطيځا       لمانځه خ غم اوښځادۍ کځې خځډون وکځ ي .    

 پرطه ښځه پر ل کور کې درنه ښکاري.

ووزي  ههځر دې ډېرې لځه کځوره    حلر   مر ر   هه هم دا نه خوښوله چې ښځې

خ يوځځځل دوه ځکځځه يځځې ا  المځځؤمني   حلځځر  سځځوده ر   پځځه غېځځر مسځځتقيم ډو   

خ رسځځو  ا    غځځې طځځرې رسځځو  ا    طځځه ېځځکاي  وکځځ  خځځو هټځځوککې هځځم وه خ

 ښښ ښځه يځا  نهوي خ ياطې سورطه ونه ويل چې حلر   مر ر  ښه کوي چې طا

په ي ا ټکو کځې ورطځه    هککې  خ ځو سې ههر طه مه ايا ط په کور ده يا په خور ((

  (۳١ښا ق  اکن ا  لک  ان طررن  لحوائاک  اوايي چې : 

                                                 
 . ۳۳(االحزا  ۳١ښ

 (مت ق  کيه . ۳١ښ
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دپځځوره کولځځو ل ځځاره خ ههځځر طځځه د وطکځځو  ويرنځځې : ښښ ا  ک طاسځځو طځځه د خ کځځو اړطيځځاو

انازه کځ ې ده (( لځه دې او داسځې نځورو روايځاطو  رځه ښځکاري چځې کځه اځر            

  دى هيا هم غر  طځرې دا نځه دى چځې    اي  حکم  ا  ک و د ښ وقرن ار هيوطک  (

 ېاو د کځور پځه  کځورو ديوالونځو کځې دې هنځ       ښځې دې هالکل ههر طځه نځه وځځي    

 وي .

والونځو کځې ايسځارو  غټځه نځزا ده      ېپه کورکې دښځو هن  ساطل او په  کځورو د 

هککې ه  کارې او مارمې ښځځې طځه پځه     خاو دا نزا پاکې مسکمانې هي هي طه نه

ه چې دزنا کځار سځ ي او زنځا کځارې  ښځځې ل ځاره د نځزا        کار ده طاسې وخورئ کک

نځځه و خ او ا  ک د حکمځځ  لځځه مرځځې هځځر کځځار پځځه     يياحکځځا  نځځاز  ېځځو  يوروسځځت

ط رياي ډو  منع کاوه خ نو د کور په  کو ديوالونو کې دهن ولو سزا يې د زنځا  

 کارې ښځې ل اره ټاککې وه او دا د زنا کارې ښځې سزا وه خ ارمايي :

مځنکم اځان    ارهرځة   اطي  ال احءة مځ  نسځاء کځم ااستءځه وا کيه     ا والالطي ي

 لهځځ  حتځځر يتځځواه  المځځو  او يارځځل ا     ېځځه وا اامسځځکوه  اځځر الييځځو  

  (۳٤ښسييال ا

  دوى  رېځاه ان وغځواړئ پځ    نځو   ستاسځې هغځه ښځځې چځې زنځاکوي      يرنې : ښښ  او 

ځې  کور طنه له طاسې نه نو که ېاه ي وويکځه دوى نځو هنځ ې کځ ئ طاسځې دا ښځ      

يځځا وخرځځځوي ا  دوى لځځره کومځځه     ېځځي پځځه کځځور کځځې طځځر هغځځې پځځورې چځځې مځځ ې   

 الره .((

نځځو د کځځور پځځه  کځځورو ديوالونځځو کځځې هنځځ و  د زناکځځارې ښځځځې سځځزا وه چځځې هيځځا   

وروسته ورطه ا  ک الره پي ا ک له او د زنا دحځ  احکځا  راغکځل نځو کځو  منطځق       

                                                 
 ۱۵(  النساء : ۳٤ښ
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وقځار او درنځاوي خاونځ ې     هه دا ومني چځې ا  ک هيځا دا سځزا پځاکې خ ېځري ې د     

 ښځې طه ورک ي ؟

 

 په اسال  کې د احاېۍ او هې حيايۍ مرنيوى :

 

ره وه او دا  ځه د ېځر  او   ېاسال   ره وړان ې اواحش اوهې حيايي له ح ه ډله 

 ه خ د هغوى لياس هه و مهر ې يب خيره نه خ ل کې له د کريې زواف هه لوڅ ک

هځه ههځر    سځره  ه لځوڅ و لځه ډو  اوسينهار  سينه خ طيونه خ  نهکې خ پنډۍ او مال ه

خرځېځ لې نځو ا  ک دېتځځه ناهکيځ  و وايځه او لځځه دې  رځه يځې منځځع وک لځه ويځځې        

 (۴١ښاالولر  اارمايل : ا وقرن ار هيوطک  وال طيرن  طيرک الااهکية 

او د ناهکيځ  د زمځانې د ډو     ېن په خ کو کورونو کې قرار درنې کتيرنې : ښښ 

ښ ځينځځې  کمځځاء دا  يځځ  د رسځځو  ا    پځځر  ((ېځځږدئ .سځځينهار سځځره خرځېځځ   پر

هيييانو پورې ځانه ى هځولي ( همځ ا راز ههځر هځه پځه نځاز او نرځرو خرځېځ لې او         

هککځې د کتځونکي پځه زړه     خځمکه نځه  رداسې ط  هه يې کاوه چې خويا هر ق   پ

ږدي نو ا  ک  د داسې قځ   پورطځه کولځو  رځه هځم منځع وک لځه خ چځې زينځ  يځې           

 له ط   ره خون  واخکي . يي او يا کتونکښکاره ې

 (۴۱ښنته  ايا واليلره  هارنکه  ليرکم ماير ي  م  ز

يرنې : ښښ او خ کځې پتځې پځه زوره پځه ځمکځه مځه وهځ  ځکځه چځې کځو  زينځ  مځو             

 هغه ښکاره نه ېي .((  راچول

                                                 
 . ۲۳(االحزا  :۴١ښ

 . ۳۱(النور :۴۱ښ
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خځوږ اواز او داسځې    نرمې نازکې پځه  او که له چا سره د خيرو اړطيا پېته ېي نو

  ونکي پر زړه داغ نوړ ېي .ېيرې مه کوئ چې هره خيره د اوران از خ

او  ېغکځ  ېغکنځو ا االطرلر  هالقو  ايطمع الځ ي اځر قکيځه مځر  ا يرنځې : ښښ      

نرمې نرمې خيرې مه کوئ ځکه چې طمه پي ا نک ي هغه  وک چځې پځه زړه کځې    

 يې رن  دى ((  

 لو ېځ په خرځ خ ځ نو ا  ک خ کو هن ه خانو طه امر کوي چې هرهنډ او لوڅ مه خر

چځې  کځو     خنرمې او پسځتې خيځرې مځه کځوئ     خکې ناز نررې او کرېمې مه کوئ

هغځه   ر رنه کې پرې نځه وزي او مځا طاسځو طځه ليځاس درلېږلځ      ېرنځور په غکطه انه

 اغون ئ .

   (۴۲ښاد  ق  انزلنا  کيکم لياسا يوارى سواطکم و ريءاا را ياهن

طاسځو طځه ليځاس ښ اغوسځت  ( چځې       رلځ درلېږ موږيرنې ښښ اى د اد  اوالدې يقيناً 

او ستاسې ل اره د ا دزينځ  اوښځکال سځيب     ئپ  ک  پرې  طاسې خ ل نسمونه

   ((دى .

په نارينه او ښځه د  ځور  پټځو  اځر  ېځو  او هېچځا       خوينا له مرې ې نو د د

 .طه روا ن ه چې د کومې پردئ ښځې ښکال او زين  طه وخوري

کومې پردئ ښځځې ښځکال طځه د ېځهو  پځه      رسو  ا     ارمايي : ښښ چا چې د  

نظر وکتل نو دقيام  په ورځ هه يې په سترخو کې ويکي ښ طاوده ( ېځوي سځر    

   (۴۳ښواچو  ېي .((

وړ چې له هغې سره يځې  ځه روا اړيکځې نځه     وښښ چا چې داسې ښځې طه الس وريا

   (۴۴ښيې په الس د اور سکروټه کېتود  ېي ((هه ورځ   وې نو د قيام  په

                                                 
 . ۲۶(اال راف : ۴۲ښ

 . ١(طکمکه اتح الق ير ک : ۴۳ښ
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هوهريره رواي  کوي چې رسځو  ا    ارمځايي ښښ سځترخې زنځا کځوي      حلر  ا

خ السځځونه زنځځا کځځوي او دالسځځونو زنځځا الس    يکتځځل دپځځردئ طځځه  او دسځځترخو زنځځا 

   (۴۵ښاوږدو  دي هغه چاطه چې الس ور اوږدو  ورطه روا ن ي .((

زيانونه لځه هېچځا پځ  نځ ي نځ  يځيا خځو پځه اسځالمي ټځاټوهو کځې             او ددې اتنې

ه ر لې ده چځځې غيځځر اسځځالمي هېوادونځځه هځځم ورسځځ ې ازې طځځه رسځځاحاېځځي دې انځځ

پکې سيالي نه ېي کوالى دلته ښکاره د زنا مرکزونه ېځته او دا يځوه مرمځولي    

و سځځره داسځځې و لې ده دلتځځه خځځو پځځه حقيقځځ  کځځې ښځځځو لځځه نارينځځه    ېځځخيځځره خرځ

دوى کځه يځو قځ   هځم     خچې د هغوى بون  يې ورطه طيځاه کځ    دښمني راخېستې ده

دلتځه د ښځځو او   د هغوى په زړونو کې هځل اور نځور هځم طځازه کېځږي      پرمخ ځي نو 

په سينما خ طکويزيون يځا   خاخيارونو کې لوڅ طېويرونهپه س يو ازاد خ  ءق خ 

هرهنځځډ اکمونځځه کتځځل خ الکځځولي مءځځروها   تځځل خ پځځه سځځتيد          VCRويځځ يو 

ې او خډاخانې د رنهينو نرمو او نازکو نځامو اسځترما  خ پځه هځې ېځمېره      رسن 

   دپځارکوخ ه ځو او دريځاهونو    ېځ ونو د ويتتانو نوړو  اوهيا لوڅ سځر خرځ رنه

 رپځ  .رښځ  راولځي  ېغاړه ط ريح کو  دا هر  ه په دې لېونۍ مينه کې نور هځم ډ  رپ

تځتو کځې د داسځې ېځيانو اسځترما  چځې       ېمخ السځونو خ سځترخو خ ېځونډو او و   

ر هځم  يې په لي لو سم لېځونر ېځي او د ېځهو  سځور انهځار يځې نځو        لورىمقاهل 

طازه ېي او د ښښ هل م  مزي (( چيغې ورطه وهي رسځو  ا    چځې دنځامو او    

نځ  دوى لځه هغځې  رځه     ې وښځودل   ېتتانو د نوړښ  کو  ډو  د قيام  نتځ ېو

 هم  و ق مه وړان ې طککي دي .

                                                                                                                 
 . ١(طکمکه اتح الق ير ک : ۴۴ښ

 (هراري مسکم او اهو داود .۴۵ښ
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او دا يځځې هځم ويکځي دي چځځې د    ى رسځو  ا    پځه دغسځې ښځځځو لرنځ  ويکځر د     

ي پځر دوى حځرا    ېږلېځرې واټنونځه طځه رسځ     نن  هوى کځه  ځه هځم دومځره او دومځره     

   يال  المائال  ((مالمريا  االردى : ښښ لر  ا  الکاسيا  

هغځو ښځځو وي چځې پځه اغوسځتکو نځامو کځې هځم         ر يرنې : ښښ د ا  ک لرنځ  دى پځ  

 (( .لو ې ښکاري د نورو ميل ځان طه نکيوي او خ که نورطه ميالن کوي 

کور ښځې خ ل   ځ  خ اهځرو او حيځا نځه     دچې د ده  يخير و ې د رهر  وک چې پ 

دى او  رديځوث وېکځ  ساطي او هيا يې هم مره نه نيسي نو رسځو  ا    هغځه طځه    

لځري او   نه  ه ق ر او درناوىسې ښځې اپه دېوث د نن  هوى هم حرا  دى او د

يځو   ېد اقهځ  .دوى خ ځل کرامځ  پر کځه طرپتځو النځ ې  کځ ى دى       .نه  ه ارزښځ  

الځه ليکځي : اهځاهکر اال مځش رسځتاق طځه طککځو نځو         مءهور کتا  د نېا  په حو

سځځرونه يځځې لځځوڅ وو خ ده   او هځځډوهکې وې را ښځځځو مټځځې ې طر نځځ  ويځځال ې يځځود

 چځا ورځينځې وپوښځتل چځې ولځې دې      نځو  پرې هې  پروا ونک لځه  او پځرې ورغځر   

ځکځه   دوى د هې  احترا  او درناوي وړنځ ي داکار وک  ؟ هغه ځوا  ورک  چې 

 .(۴۶ښطرپتو الن ې ک ى دى  چې دوى خ ل  ز  پر که

 

   په اسال  کې د ښځو منزل  

رو مرونځځو کځځې مځځو د ښځځځې د بونځځ  حځځاال  پځځه هېالهېکځځو مځځ هيونو او       پځځه طېځځ 

   قومونو کې

خځاورو   طځر خځانې بونځ ۍ   رولوستل ومو لي   چې له اسال   ره وړان ې هه لو

خ کځو انسځاني حقوقځو     لځه  د هغوى  ونځود مېځيي  خ ځل کېځ ه      خالن ى کې لې

 لې خ اوسځځني ث نځځه ورکځځو  کېځځ ه خ پځځه  زنځځا مايورېځځ ميځځرارځځه محرومځځې وې  

                                                 
 (اليريقه ېرح الطريقه .۴۶ښ
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ناهکيځځځ  هځځځم ښځځځځه د خ کځځځو غوښځځځتنو د طسځځځکي  الځځځه وخرځولځځځه خ هغځځځه يځځځې د  

وکارولځځه سځځټيوريړ پځځه نځځو  پځځه الوطکځځو کځځې د مسځځاارو د زړه د خوښځځۍ ل ځځاره 

د نمايش او مءهورطيا ل اره اسځترما  ک لځه    طوکيوهغه يې د سوداخرئ او د؟

 ى ق ر خ قيم  او حيثي  يې هې  ک  .د هغو

مهر اسال  ښځې طه له نارينه ځينځې ډېځر  ځز  او حقځوق ورکځ   خ کځه د رسځو         

   سير  وخورو نو وهه وينو چې  هغه د ښځې دوسځ  او پځر هغځوى مهرهانځه     

 .و  راو دهغوى د حقوقو سترساطونک

ه اسال  ښځې طه سياسي خ اقتېځادي او انتمځا ي ټځو  حقځوق ورکځ   هغځه پځ       

خ ل مځا  کځې د طېځرف پځوره واکمنځه ده خ اسځال  ښځځې طځه دومځره درنتځ  او           

 ي  د پرمرتککې ټولنې په طېور او خيا  کځې هځه هځم ونځه     ې ز  ورک  چې د لو

 خرځي .

 راو دبونځځ  ټځځو  ضځځروريا  لځځه واده  رځځه دمرځځه پځځنامځځه  خاسځال  د ښځځځو ن قځځه 

مېځ ه اځر  وخرځځو      رخ ل او له واده  ره وروسته پ خ ورور يا هل نژدې پالر 

ښښ و اېځځروه   مېځځ ه طځځه يځځې امځځر وکځځ  چځځې لځځه ښځځځې سځځره نېکځځه خځځ اره کځځوه :       

 (۴١ښهالمرروف ((

 يرنې : ښښ او خ ران کوئ له ښځو سره په ښه زريقه .((  

د نر اوښځې طر من  د محي  د الزياطوالي په غر  ارمايي : ښښ ه  ليځاس لکځم   

 (۴١ښو انتم لياس له  ((

او طاسځې د هغځوى ل ځاره اغوسځت       يې ل اره اغوست  ديرنې : ښښ هغوى ستاس

 ي  . ((  

                                                 
 . ۱٤(النساء ۴١ښ

 . ۱١١يقرة : (ال۴١ښ
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ر مسځځتحق ېځځلځځه رسځځو  ا     رځځه پوښځځتنه وېځځوه چځځې زمځځا د نېځځک يځځحي  ډ

 ځځځوک دى ؟ ځځځځوا  يځځځې ورکځځځ  چځځځې مځځځور دې ده خ هغځځځه درې ځکځځځې هم اسځځځې   

وپوښتل هغوى   هځه ځځوا  ورکځاوه چځې مځور دى ده پځه  کځو  ځځل يځې ورطځه           

 (۴٤ښوارمايکر چې پالر دې دى.

ره مينځه ده چځې   ېځ ښښ په دنيا کې مې له درې ېيانو سځره ډ  :رسو  ا    ارمايي 

 سايي : نيوه طرې ښځه يادوي (( ...رواه 

ارمايي چا چې دوه نينکځۍ وپځالکې طځر هغځې چځې هځالغې ېځي نځو دقيامځ  پځه           

  .(۵١ښورځ هه زه او هغه په دې ډو  راځو او دواړه خوټې يې يو ځاى ک لې

 (۵۱ښمزه ده او غوره خون  يې نېکه او يالحه ښځه ده(( ښښ دنيا خون  او

هم ا راز ارمايي : ښښ ښځه د نارينه سکه خورخانې دي خ د ښځو  ز  نځه کځوي   

مهر هغځه  ځوک چځې خ کځه  ځزطم  وي او دهغځوى سځ کاوى نځه کځوي مهځر هځ             

 اخالقه او طر هرچا وروسته پاطې ((  

چځې : ښښ لځه ښځځو سځره پځه      رسو  ا     دمځرګ پځه هسځتره پځرو  و او ويځل يځې       

 (۵۲ښنيکۍ کولو ويي  کوئ  ((

ر اوښځېه ې  رځه کځار    ستاسځو هغځه دى چځې لځه ښځځو سځره د خيځ        ارمايي غوره

ال  ښځې طه د مې ه د انترځا  حځق ورکځ  خ د هغځې طرکځيم يځې اځر         سا .واخکي

هځل مطکځق الځيک  او     رخ په کار کولو اړوطې ن ه او دنر او ښځې يو پ وخرځاوه

 وړه .ېمنځه و واکمني يې له

                                                 
 (مت ق  کيه .۴٤ښ

 (مسکم۵١ښ

 (اه  مانه .۵۱ښ

 (مسکم .۵۲ښ
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 ره ياله ښځو  ره حځا   له نارينه   وکنېک  مل ا  ک ارمايي : ښښ هر چا چې 

پاکيزه او خامرا   م  وي نو خامرا بون  هه ورک و دوى طه بون دا چې دى مؤ

و سځره چځې وو دوى   هه ورک و دوى طه انر د دوى پځه ډېځرو ښځو هغځو نېکيځ      نزاء

 (۵۳ښچې کو  هه يې ((

ېاې  ښ ر ( د واځځا  کځځا   ځځا  الحځځزن ښ دغځځم کځځا ( وهالځځه  رسځځو  ا    د خځځ 

حلر   مر ر   ديځوې ښځځې د نظځر پځه هککځه وايځي :  مځر ر   خطځا ېځو او          

 له خ دى ميارک په طوره طياره کې له کور  ره ههرپه م ينځه  ېښځه حق طه ورس

منوره کې خرځې ه يوې ښځې چې د کور دروازه يې ځان پسې ط لځې وه د خ ځل   

رغيځ   يځې پکځې     کځې داسځې ېځررونه ويځل چځې د هغځه د مالقځا         مې ه پځه يځاد   

کځاوه حلځر   مځځر د دې کځور دروازه و ټکولځځه طرهغځې يځځې ورطځه دروازه هېرطځځه      

دى خ  مځر هځم د   (ر  ښ مځر   ښه مطمئنه ېوه چې ټکځوونکر  نک ه خ طر و چې 

هغې پځه پځاک  او  ظمځ  مطمځئ  ېځو ورطځه يځې وويځل چځې  ځه دې لځږ مرکځې             

 مر ر   ورځينې وپوښځتل چځې   ه هغې هم ورطه طکرار ک   ويل : طکرار يې ک 

نهځاد طځه    نځي لتځکر کځې   پځه اال  خاون  دى چېرطه دى ؟ هغځر ځځوا  ورکځ  چځې    

لېځږه طځر  ځو د    رولتځکر قومانځ ان طځه سځ ى و     دى حلر   مر ر   د دې طککر

او دحلر   مځر ر   پځه خځ م      ردې ښځې خاون  کورطه راولېږي هغه راغ

   هغځه کورطځه ولېځږه هيځا حلځر   مځر ر   لځه         مځر ر حلر  کې حاضر ېو 

ېکتځځون  ځځومره ر    رځځه وپوښځځتل چځې ښځځځه  دخاونځځ  د ه   ې لځځور ح ېځځېکځ  خ

وويځل : ښښ يځوه مياېځ  يځا دوه يځا درې      ر   ورطځه   طحمل لري ؟ حلر  ح ېې

                                                 
 . ٤١(النحل : ۵۳ښ
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ږي نو حلر   مر  ر   همځ ا نېټځه د مااهځ و    ېپه  کورمه مياې  يير ختم

 (۵۴ښ((لتکريانو ل اره وټاککه 

او احتځرا  وکځ  خ د دې   ښځځې  ځومره درنځاوى    ې د خورئ حلر   مر ر   دو

 طمامه نءي د هغوى ل اره يې نېټه سرته ښځو د مې ه ن ايي ل اره چې پر

 و ټاککه . 

ککه چې هي هي خ ياې ر   رسو  ا    ورقه ه  نوال طه وروس  نو د هغځه  

ن ېځځځو نځځځو زړه لځځځه وېځځځرې  رځځځه ډک او ان ېتځځځم  و او ککځځځه چځځځې هېرطځځځه راسځځځتو 

 خوېحاله خ مطمئ  او ارا  و .

 

 په اسال  کې د نارينه او ښځې اړيکې

 

او محيځ  خ دوسځتانې او يځميمي      سال  کې د نر او ښځې اړيکې د مينېپه ا

ه اړطيځا لځري خ او يځو لځه هځل      ډېځر اړيکې دي هغوى يو هل طه د بون  په اوږدو کې 

 دي . کوونکي و پوره ره ورطه هې پروايي ناممکنه ده هغوى يو دهل متمم ا

کځوي خ دردونځه کمځوي خ يوهځل طځه د       و خاون  يو له هل  ره ست طيا  لځرې ښځه ا

 . يازمنان راح  خ هوساينې او طسکي  المل د

 ېنځان او سځکون لځه هځي هځي خځ ياې او ا  سځکم       ئه چې کځو  ازم رسو  ا    ه 

دى خ پځځه اسځځال  کځځې د نځځورو    هغځځه طځځاريخ روښځځانه کځځ ى  ر    رځځه حايځځالوه  

په خځډه سځره د بونځ  هېځ ۍ         اوځاى اوسې هيونو پرخالف د نر اوښځې يوم 

و  د ق ر او ستاينې وړ  مل خ ل کېږي خ په هنځ وانو کځې چځې  ځوک     پر مخ هې

او  ږي خ او د هريځځاليتو خ ځځل کېځځ  هسځځره اړيکځځې سځځاطي هغځځه ه هرتځځ   لځځه ښځځځو  

                                                 
 (  مالمح الءورى   نان النحوي .۵۴ښ
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 دي خ خو اسال  هغځوى يځو دهځل نامځه خ ځي خ     خاليون  دروازې يې پرمخ ط لې 

 رنهه چې انسان نځامې طځه اړطيځا لځري همځ ا راز خ ځل نځنړ طځه هځم اړه لځري خ           

 (۵۵ښا  ک ارمايي : ا ه  لياس لکم و انتم لياس له  ا .رېهککې له دې ډ

يرنې : ښښ هغوى ستاسې ل اره اغوست  دى او طاسځې د هغځوى ل ځاره اغوسځت      

 ي  .((

يځو  د هقځا ل ځاره پځه    اسال  نځه يځوازې هغځوى طځه انځازه کځ ې ده چځې د خ ځل مثځل          

او وکاټ کې سره يوځاى ېي خ هککې په دې يې  امځر ورطځه کځ ى دى خ    ېر ي چ

که خ ن ر  خ زړه ه اوى او ناخوالې راپي ا ېځي  ککه که احياناً د دوى طرمن  کر

يوهل  ره ن ا کې لر هم ېځي خ ځکځه چځې د دوى طځرمن  د يوځځايوالي      له خ نو 

   دي خ او ا  ک  مځ  راپي اکېځ  ح ره غر  د مينځې خ محيځ  خ دوسځتۍ او ر   

 داهې سارې مينه او محي  او دوستانه دخ ل ونود يوه نته خرځوي :

ا وم  اياطځه ان خکځق لکځم مځ  ان سځکم ازوانځا لتسځکنوا اليهځا و نرځل هيځنکم           

 (۵۶ښمودة ورحمة ا

يرنځځې : ښښ د هغځځه لځځه نتځځو  رځځه دا ده چځځې ستاسځځو ل ځځاره يځځې خ کځځه طاسځځو  رځځه    

ه د دې چځې طاسځې لځه هغځو ځينځې سځکون واخکځ  او هغځه         نوړې پي ا ک ې ل ار

 دى .((  رستاسو طر من  دوستي او رحم  ايت

 (۵١ښا يا ايهاالناس انا خکقنا کم م  ککرو انثر ا

 طاسې له يو س ي او ښځې  ره وزېږول  .((   موږيرنې : ښښ اى خکقو 

                                                 
 ۱١١(اليقرة : ۵۵ښ

 ۲۱(الرو : ۵۶ښ

 . ۱۳(الحارا  : ۵١ښ
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  الى نځه ېځي خ همځ ا ښځځه ده چځې ککځه      د ښځې او نر اړيکې هېلککه هم غو ې

خککځو طځه    خ ککه هه خاله وي او ککه طرور او ککه .... اسځال  رهه مور وي او ککه خو 

ر دواړو ا  ک  لځه مځورخ پځال    .کولو حکځم کځ ى دى    و ځکه له مور سره په نېکۍ

يا يځې مځور ځځانه ې کځ ه خ هيځا يځې د طاکيځ  ل ځاره پځه          سره په نيکۍ امر وک  خ ه

 .(۵١ښدريم ځل ياده ک له

 ه مه کځوئ  ې ره په هېکتون کې هدواړو طه وايي چې له يوهل   ا  ک  نر اوښځې

  (۵٤ښروئ : ا والطنسوا ال لل هينکم اخ د خ ل بون  خوږې ورځې ې ې مه هې

 روئ . ((و منځونو کې اياضي او احسان مه هېيرنې : ښښ په خ ک

خځځ اره  خ نځو ښځځه  يږېطاسځځې سځره اوسځځ  مېرمنځځې مځو  نارينځه طځځه ښځوونه کځځوي چځې   

 : ورسره کوئ خ 

 (۶١ښا و اېروه   هالمرروف ا

 يرنې : ښښ او خ ران کوئ له ښځو سره په ښه زريقه . ((  

نر اوښځې دواړه د ټولنې د طرکيب دوه  نايځره دي او ککځه کځه د دې  نايځرو     

 ره يو کمېږي خ نو ټولنه او بون ون له منځه ځځي او اسځال  دواړه لځه کرکځې خ     

دي او هرې ډلځې طځه يځې هېځل هېځل       ن ر  خ رخې يا حس  او کينې  ره منع ک ي

حقځځوق ورکځځ ي او ټځځاککي دي خ نځځو دې طځځه اړطيځځا نءځځته چځځې ښځځځې پځځه هځځازارونو  

پارکونو کې غونډې او مظاهرې وک ي او ځان طځه حقځوق وغځواړي خ ځکځه د     او

 هغوى حقوق  رخن  او مرکو  دي .

                                                 
 . ۱۴(لقمان : ۵١ښ

 . ۲۳١(اليقره : ۵٤ښ

 . ۱٤(النساء : ۶١ښ
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حځ ود هځم طرپتځو     يدا چې د وخ  حکمرانان له دوى سره ظکم کځوي او اسځالم  

 کوي خ نو دا خناه د چا ده ؟ الن ې

 د ښځې د پي ايت  موخه :

رنځه کځې دي خ چځې لځه بونځ   رځه غځر  دنځر خ ارا  او         ځينې پرخنې په دې انهې

هوسا بون  دى خ ښځه د نر دخ م  ل اره پي ا ېوې ده خ هغه هاي  د نر طځاهع و  

ر دې کځځار وکځځ ي خ د نارينځځه غوښځځتنې دې راځځع کځځ ي خ  وينځځځې پځځه  ېځځ اوسځځي د

ږوي خ کځځور دې سځځنيا  کځځ ي خ هغځځوى پځځه  مکځځي بونځځ  کځځې هرخځځه  ېځځدې  وز اوالد

اخېستالى نه ېي خ طر دې چې له ځينو سره خو ال دا سځوچ و چځې ښځځه لځه سځره      

انسان نه دى او ځينې په دې ېک او طردد کځې وو چځې  يځا ښځځه انسځان دى او      

 که نه ؟

پځه  ځه مځامور    دا هازکې نظريې اسال  په کککه غن لي دي خ اسال  چځې نارينځه   

ک ى دى خ ښځې يې  هم مامورې ک ي دي خ او له  ه  رځه يځې چځې نارينځه منځع      

 ک ى دى خ ښځې يې هم منع ک ي دي .

 الهي احکا  دواړو طه ېامل دي .

منة اکاقلر ا  ورسوله امرا ان يکون ؤا  ک ارمايي : ا وما کان لمؤم  والم

 (۶۱ښلهم الريرة م  امرهم ا

س ي او يمان دارې ښځځې طځه هځر ککځه چځې       ى اليق چا ايمان دارښښ او نه ديرنې : 

مقځرر کځ ي ا  ک او دهغځه رسځو     ځه کځار چځې دوى لځره وي اختيځار د خ ځل           

 کار .((

پځځه  ځځوا  او خنځځاه کځځې هراهځځر دي پځځه انسځځاني کرامځځ  کځځې مسځځاوي دي ا  ک          

 (۶۲ښارمايي : ا ولق  کرمنا هنر  د  .ا

                                                 
 . ۳۶(االحزا  : ۶۱ښ
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  ز  ورک  د  د  اوالدې طه . ((   ږمويرنې : ښښ او په طحقيق سره 

نو د اد  په اوالده کې نارينه اوښځې دواړه ېځامل دي خ دلتځه د غځوره والځي او     

طقځوا ده : ا ان اکځرمکم  نځ ا       ې الر نه هککو مريار نر والر او ښځه اليک  

 (۶۳ښاطقاکم ا

اسځو  پرهېزخځار ست د ا  ک په نځزد  زيځا    هېءک  زطم  په طاسو کې  ښښ يرنې : 

ږي پځځه دې خځځازر د ېدى . (( دلتځځه هځځر چځځا طځځه خ ځځل نېځځيب او هرخځځه پځځوره ور رسځځ

هغې له انر  ره  ه نه کمېږي چې هغه ښځه ده خ او نه د نارينځه طځو  پځه سځيب     

ا لکرنا  نېځيب ممځا اکتسځيوا ولکنسځاء نېځيب      ډېرښ  مومي ا  ک ارمايي : 

 (۶۴ښمما اکتسي  ا

 کې خټې  ره او د ښځو ل اره حېځه ده لځه   يرنې : ښښ د س يو ل اره حېه ده له خ

 ږي .ېخ کې خټې  ره (( نوهر چاطه د خ کې ک نې ه له پر که ورکو  ک

ا انثځځر و هځځو مځځوم  اکنحيينځځه حيځځاة زييځځة و     اوا مځځ   مځځل يځځالحاً مځځ  ککځځر     

   (۶۵ښلنازينهم انرهم هاحس  ما کانوا يرمکون ا

 رځه حځا  دا چځې دا    ينځه يالځه ښځځې    ک  مځل لځه نار  يرنې : ښښ هر چا چې وک  نېځ 

ښځو هغځه    روهه ورک و  هرومځرو انځر د دوى پځه ډېځ    م  وي نو خامرا بون ون مؤ

  ((و سره چې وو دوى چې کو  هه يې .نېکي

منځا  والقنتځي   و القانتځا      ؤمنځي  والمځ   ؤولمسکما  و المځ  ا ان المسکمي  

  والرءځري  والراېځرا  و   والې قي  و الېادقا  والېاهري  والېاهرا

قي  والمتېځځځځځځ قا  والېځځځځځځائمي  والېځځځځځځائما  والحځځځځځځااظي    المتېځځځځځځ 
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لځځ کرا  ا ځځ ا  لهځځم مغ ځځرة و انځځراً      اکري  ا  کثيځځراً و اوالحااظځځا  والځځ   

 (۶۶ښا ظيما . 

يمانځځ ار سځځ ي او ايرنځځې : ښښ هېءځځکه مسځځکمانان سځځ ي او مسځځکمانانې ښځځځې او

خځځي کځځوونکې ښځځځې  ه خځځي کځځوونکي سځځ ي او هنځځ  ه ايمانځځ ارې ښځځځې او هنځځ  

ښځځې   ښځې يير کوونکي س ي او يځير کځوونکې   ي او رښتوني رښتوني س

ښځځځې روبه دار سځځ ي او روبه  خېځرا  کځځوونکي سځځ ي او خيځځرا  کځځوونکې او 

 ښځځې او يځادوونکي   ظ  کوونکي س ي او ح اظ  کوونکېدارې ښځې ح ا

ښځځځې طيځځار کځځ ي دي ا  ک  د دوى ل ځځاره    سځځ ي ا  ک لځځره ډېځځر او يځځادوونکې    

 (   وا . ( لوى مرااي او

ا ااستاا  لهم رههم انر ال اضيع  مل  امل منکم م  ککر او انثځر هرلځکم   

 (۶١ښم  هرض ا

يرنې : ښښ هيا قيوله ک له د دوى د ځا د دوى ر  چځې زه نځه ضځايع کځو  محنځ  د       

و ستاسځځو  رځځه سځځ ي وي او کځځه ښځځځې طاسځځو پر کځځو کځځې يځځو  يځځمحنځځ  کوونک

 ي  .(( 

 نورو ايتونو  ره په ډاخه ښځکاري رو ېنو ددې  ياد ېويو  يتونو او له داسې ډ

چې  مځل لځه نځر او ښځځې دواړو  رځه مطکځو  دى خ او دواړه پوښځتل کېځږي خ         

نارينځه لځري :    رښځه لري هغومره حقځوق ښځځه هځم پځ     ر ومره حقوق چې نارينه پ

   (۶١ښا وله  مثل ال ى  کيه  هالمرروف ا

 ق دى .(( هغوى ح ر نهه چې د س يو پ ې : ښښ اوښځې لره هم حق دى لکه يرن
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ږي چځې د ښځځو   ېدلته لوم ى ا  ک د ښځو حقوق په س يو ياد ک ي نځو مرکځوم  

 او هاي  بر ادا ېي . دي حقوق د نر طر حقوقو مهم

درنه سترخه خځوري د نځنړ    او ومو لي   چې اسال  ښځو او نارينه و طه په يوه

والځي  په خازر يوه ډله له هکځې ډلځې الځيک  او لوړطيځا نکځري د لوړطيځا او غځوره        

چې ښځې هم هاي  په  مکي بون  کې هرخه   لي ومريار طقوا ده هم ا راز ومو

نځورو مرکوقځاطو    رواخکي دا هم لځه هغځو دوه ډلځو  رځه يځوه ډلځه ده چځې ا  ک پځ        

 زطمن  او اېرف خرځځولر دى خ نځو اوس د کځو  سځکيم  قځل خاونځ  دا ويځالى        

و د بون  د هوسځاينې   ېي چې ښځه دنر د خ م  ل اره پي ا ده اوهاي  د نارينه

 په  ېر کار واخستل ېي .او ارامتيا ل اره ور ره د وينځې 

ه دې سځځهوه او غکطځځه ځينځې  کمځځاء هځځم پځ   مځځوږد طراځب وړ خيځځره خځو داده چځځې ز  

وطي دي او لځځوى دليځځل چځځې دوى پځځرې اسځځتناد کځځوي خ هغځځه د  رنځځه کځځې پرېځځېانه

ولزونځک اځال   ښ زه ( سور  دا ايځ  دى چځې : ا اقکنځا يځا اد  ان هځ ا  ځ ولک       

 (۶٤ښيررننکما م  الانة اتءقر ا

دښځم  دى  و ويل اى ادمه  دا ستا او سځتا د هځي هځي ښ ښځځې (      موږيرنې : ښښ هيا 

 پړ ونه هاسي طاسو لره له نن   ره هيا هه په طککيف کې پرېوځې ((  

و نو دوى وايي چې د  مکي بون  داېره خ نيک مرغځي او هځ مرغي طککي ونځه ا   

ه پځځه طککيځځف کځځې اچځځو  ېځځوې ده او نځځه  نځځه ښځځځ خنځځر حځځق دىخون ونځځه هځځر  ځځه د 

راوځځځي د کځځور پځځه   نځځه د راوطکځځو هيکځځه ېځځوې ده او نځځه دې  ور رځځه  مکځځي بونځځ   

ک اد    طه وويځل ښښ چځې هيځا هځه     ږي ځکه چې ا  ېدېوالونو کې دى ايساره اوس

لځه  دى خ او کځه   ې (( دلتځه  م ځرد ضځمير اسځترما  ېځوى     په طککيف کځې پرېځوځ  
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ه ښښ اتءځځقيا(( هځځ  واى نځځو ا  ک ونځځ  پځځه ډخځځر کځځې د خځځډون اميځځ رځځه د ب ښځځځې

 ويکي و .

د دوى په ځوا  کې هاي   ځر  وکځ   چځې د اد    او حځوا کيسځه خځو پځه قځران         

هرخځې  ده هل ځاى کځې يځې وخځورئ د همځ ى ايځ  ښځکته        ېکې  و ځکه ياده ېو

ه هځ رنه هه پر که راځع ېځي او پځه خ کځې اېځتياه      وخورئ نو ستاسو دا غکطه انهې

ا وقکنا يا اد  اسک  ان  و زونک الانة وکځال منهځا   پوه ې  خ ا  ک ارمايي : 

مځځځځځ  الظکمځځځځځي  رغځځځځځ ا حيځځځځځ  ېځځځځځئتما وال طقرهځځځځځا هځځځځځ ه الءځځځځځارة اتکونځځځځځا 

  (١١ښ نها ااخرنهما مما کانا ايه ااازلهماالءيط  

اى ادمه و اوسه طه او ستا ښځه په ننځ  کځې او خځورئ پځه      موږيرنې : ښښ و وېل 

چې ستاسې خوښ ېي خ او چېرطه چې مو خوښ ېي او نژدې کېږئ کې هر  ه 

ويو  دوى ېځيطان لځه   ښځ مه دې ونې طه هياهه طاسې ېځ  لځه ظالمځانو  رځه نځو و      

خکل دوى له  ز  او راح   ره چې په هغځه کځې دوى    يېهغه ځاى  ره او و

 وو . ((  

ې د نو دې ايتونو کې خطا  اد    او حوا  دواړوطه دى خ دواړو طځه پځه ننځ  کځ    

هغه د مېوو خوراک او په ننځ  کځې د خرځېځ و     لو امر و ېو دواړو طه د ېاوس

ونې طځه لځه نځژدې کېځ لو  رځه منځع ېځو  او دواړو طځه          انازه وېوه او دواړه دې

وويل  ېو  چې کځه دا کځار مځو وکځ  نځو لځه ظالمځانو  رځه هځه يځ  خ دلتځه خځو پځر              

او نځه پځه زحمځ  کځې     کې طنها اد    طه خطا  ېوى  يوځاى کې هم نه پر راح  

هککه پر ټولو ځايو کې دواړو طه خطا  ېځوى خ همځ ا قېځه هځل ځځاى هيځانوي :       

ا يځځا اد  اسځځک  انځځ  و زونځځک الانځځة اکځځال مځځ  حيځځ  ېځځئتما وال طقرهځځا هځځ ه     

الءارة اتکونا م  الظکمي  خ اوسځوس لهمځا الءځيطان لييځ ى لهمځا مځاورى       
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ارة اال ان طکځځون  نهمځځا مځځ  سځځواطهما وقځځا  مځځا نهکمځځا رهکمځځا  ځځ  هځځ ه الءځځ   

 لهما اځ مککي  او طکونا م  الرال ي  وقاسځمهما انځر لکمځا مځ  النايځحي       

هغرور اکما کاقځا الءځارة هځ   لهمځا سځواطهما و ز قځا يرېځ ان  کيهمځا مځ           

ورق الانځځة وناداهمځځا رههمځځا الځځم انهکمځځا  ځځ  طککمځځا الءځځارة و اقځځل لکمځځا ان   

نځا  مو ان لځم طغ رلنځا وطرح  کمنځا ان سځنا   ظالءيطان لکما   وا ميځي  قځاال رهنځا    

   (١۱ښلنکون  م  الراسري  ا

دواړه     او تځ  ئپه نن  کې اوخځور اى ادمه اوسه طه اومېرم  ستا يرنې : ښښ 

ونځې طځه خ نځو     هره ځاى چې خوښ مو ېي او مه نژدې کېځږئ طاسځې دواړه دې  له 

ېځځ  هځځه طاسځځې دواړه لځځه ظالمځځانو  رځځه خ نځځو  وسوسځځه واچولځځه دوى دواړو طځځه     

و طځځه هغځځه چځځې پځځ  کځځ اى  ښځځکاره کځځ ي خ دوى دواړ چځځې ې ل ځځاره د د ېځځيطان خ

دواړو ځينې لځه غکيظځه و  ورطونځو د دوى   رځه او ويځل يځې خ        ېوي دي له دې

ل اره چې نءځ  طاسځې دواړه    ېمنع ک ي طاسې له دى ونې ځينې مهر د د ي نه 

سځر  قسځم    خو  رځه ي ونکې نه ې  طاسې دواړه لځه طځل پځاطې کېځ    پرښتې يا چ

لځځه طځځل خامرځځا لځځه نېځځيح    طځځه   دوى طځځه چځځې هېءځځکه زه طاسځځې دواړه  يځځې وکځځ

و  ره يم خ پړ راښځکته يځې کځ   دوى دواړه  پځه ارېځب نځو ککځه چځې و         يکنکوو

دواړو طځه غکيظځه  ورطونځه د     ېدوى دواړو له ونې  رځه خ ښځکاره ېځو د     ککه 

دواړه  چې  سره نتکو  هه يې  پځر  ورطونځو خ کځو هانځ ې     دوى او ولهې   دوى 

منځع   ئاړو طه ر  د دوى چې ايا ما  نه وه پاڼو د نن   ره او غږ وک  دوى دول

دواړو  کي ما طاسې طه چې ېځيطان ستاسځې د  ونې  ره او ويې ک ي طاسې له د

او کځه   ځځانونو  رظکم وک  پ موږدواړو اى رهه   دښم  دى ښکاره او و ويل دوى 
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ه ېځوله طځاوان   ه موږرحم ونک ې نو خامرا  موږاو په  طه هرتنه ونک ې موږطه 

 (( و  ره .يکوونک

له دې ايتونو  ره په ډاخه  رخن ېږي چځې پځه ننځ  کځې اوسځې   خ د ننځ  لځه        

وحځق  مېوو ځينې خټه اخېستل په نن  کې ازاد خرځې   د اد    او حځوا  دواړ 

دواړه  ا  ک دواړو طځځه پځځه ننځځ  کځځې داوسځځې لو انځځازه وکځځ ه  او ېځځيطان         و و

دواړو  راغکځځه او دخ کځځې خطځځا د هرتځځنې   رپځځ ه ( پځځويو  او الهځځي  تځځا  ښ ښځځو

خو پرټولځو ځځايو کځې اد  او    نو دلته  .ل اره دواړو د ا  ک حلور طه د ا وک له

يځځو ځځځاى يځځاد ېځځوي دي خ نځځه اد  د بونځځ   پځځه ډخځځر کځځې  د طککي ونځځو ل ځځاره    حځځوا 

سځځتکو هانځځ ې هځځم کځځو  د حځځوا پځځه وېځځځانه ى ېځځوى دى او لځځه دى يځځحنې  رځځه 

د مځ  ا  يځو     مځوږ وړان ې ياد ک   ز موږټو  ايتونه چې  ې هککدليل نءته خ 

ال  کوي م سري  وايځي : مځراد لځه دې    است اوپه کو  اي  هان ې چې دوى  ي د

هم په طککيف کې درسځره خځډه ده مهځر زيځا  هځوک        ره دادى چې ښځه خو دې

 :  (١۱ښطادىرپ

مځه دي د دې  ک رلې اړطياوې د س ي پاما  قرزيي وايي چې : د ښځې د بون  ټو

ي يواځې دس ي ده مءق  دى دا کمه وارپه حايکولو کې چې کو  طککيف او 

خ نوځکه ا  ک اتءقر وويل چې  ه محن  خ طککيف او مءق  کځو  دي هغځه   

هه په حلر  اد     وي ځکه چې د حلر  حوا   د بون انه د ضرورطونو کمځه  

  .(١۲ښوار هم دى ده 

لځه خ ځل انتمځا ي ښ ټځولنيز(      چې ښځځه دې هم هې  مرقو  دليل نءته نو دلته 

د بونځ  ډخځر طځه لځه را وطکځو       ېدري   ره يوه لوېء  هم وروسځته کځ ي  او يځا د   
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 م  االنېاري القرزيي . ي ا  محم  ه  اح \۱۱(احکا  القران نزء ١۲ښ
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انېځځااان هغځځه لځځه انسځځاني   رځځه    ېځينځځې هځځ  ې رځځه هنځځ ه کځځ اى ېځځي او يځځا د  

 حيواني  طه کش ک ي !!

ځينځځې خکځځک اوس هځځم وايځځي چځځې دا پځځه حقيقځځ  کځځې ښځځځه ښ حځځوا( وه چځځې د        

خ دوى د ځوه کځوي چځې همځ ې حځوا خ اد       ۍ هنس  يې کېتود انساني ه  مرغ

رځه  طه و هلاوه چې په ننځ  کځې د غځنم دانځه وخځوري او د ا  ک لځه امځر            دې

پځځه لمسځځونه او هلونځځه  د غځځنم دانځځه وخځځوړه  سځځرغ ونه وکځځ ي او اد    د همځځ ې 

ننځ   رځه را ووېسځ     ناارمانۍ خ ه ېځو او هغځه يځې لځه      ا  ک د اد    په دېخ

ل کېږي او که داسځې نځه   رځې  ره د انساني ه مرغۍ طاريخ پيه هم ې وچې ل

ه هځه دنيځوي سځتونزې او    او نځ و ېوى نو نه اد    له ننځ   رځه راوېسځتل کېځ ه     

 ه مرغۍ واى .

د دوى په ځوا  کې هاي  وويل ېي چځې لځوم ى خځو د اد    او حځوا پځه کيسځه       

او دا طېځور د  کې دا پورطنر طېور لځه منحځرف يهوديځ   رځه سځرچينه اخکځي       

دى او هر ځځوک چځځې داطېځځور  يځځ  د ښ  هځځ  قځځ يم( يځځحي و رانقځځل کځځ ى  يهود

ه رخه کوي په حقيق  کې د يهودي  د مطالرې طځر اغېځزې النځ ې راغکځر دى     

 يې په کککه ردوي .چې اسال  

په قران خ ح ي  او نورو اسالمي نېويو کې داسې کو  دليل نءو مونځ لر  

طاکيځ  کځوي چځې     ېپځه کککځه پځه د   تځر اسځال    چې پورطن  د وه طائي  ک ي خ ح

د ارمځان خځالف د غځنم    مسئوو  په خ که اد     دى او هم ه د خ اى ک لوم نر 

 (١۲ښ.دانه وخوړه ښ ولق   ه نا الر اد  م  قيل انسر ولم نا  له  زما(

ه پرځوا ل ېنځه پځړ    حکم کځ ى و اد    طځ   موږيرنې : ښښ او خامرا په طحقيق سره 

 مون ه ده طه استقام  ښ يير له نه کولو(  ره .((ه مونر يې ک  او وهې

                                                 
 . ۱۱۵(زه : ١۲ښ
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  و ېيهې او ځواهونه يې

 

ځينې خکک چې له اسال  سره حساسي  لري او له اسالمي روح سځره اېځنايي   

اکځر کځوي چځې اسځال      نه لري او نه يې هم لځه ديځ   رځه  ځه لوسځتي دي داسځې       

هايځ  د هغځه   نارينه د ښځې پر سرمطکق حاکم خرځولر دى او ښځځه پځر هځر حځا      

د وينځځې پځه    اوامر ومني که  ه هم هغه په ناحقه وي او ښځه هاي  له هغه سځره  

هرى غک  اهم  او اېځتياه طځه مځ لل     انءاء ا  د دوى  هه موږ ېر بون  وک ي 

 ځوا  و وايو .

 

  ېيهه په قيمومي  ښواکمنۍ ( دس ي کې  :الف 

 د دوى يوغ  دليل دا اي  دى .

لرنا  قوامون  کر النساء هما الل ا  هرلهم  کځر هرځض   ا  ک ارمايي : ا ا

 (١۳ښو هما ان قوا م  اموالهم خ االېالح  قانتا  حااظا  هما ح   ا  ا

نهې چې الځيک  ورکځ ى دى   و ېښځو هان ې په د پريرنې : ښښ س ي مقرر دي 

چځځې خځځرڅ  کځځوي خ ځځل مالونځځه هيځځا پځځه سځځيب د دې ځينځځو نورو رپځځک ځينځځو طځځه ا  

ېځاه د ا  ک   ېدي پسځ  ېسځاطونک  خطاهرځ ارې دي  خې چې نېکې ديکومې ښځ

اي  مطکب او مرنر دا ن ه چې خاونځ  يځا نارينځه     ې په ح اظ  سره . (( خو د د

مطکق ديکتاطور وي هر  ه چې وايي هاي  ومنځل ېځي او هځې  خيځره يځې رد       ې د

 .دليل دى چې هر نر په هرې ښځې اليک  او ههتري لري  ې نه ېي او نه د د

                                                 
 . ۳۴(النساء : ١۳ښ
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 نه چځې هځر نځر    سېادنراليک  او غوره والر په  و ېرزونو پورې اړون  دى د

خ هغځه ېځرزونه ا  ک خ کځه پځه     پځه ښځځې غځوره خ ځي      خځوښ وي او ځځان دې   دې

 اي  کې هيان ک ي دي هغه دا چې . هم ې 

خ د بون  طککيځف  ځان مني  لونه لهوي خ ست طيا او ستوماني پرنارينه خ ل ما

پځه همځ   کځې ښځځه  او     ککځه نارينځه لځه ځځان  رځه       کهوي خوراو طرخې په ځان طې

ښځه له ځان  ره نارينه نوړ ک ي نو هيا دا اي   د داسې چا د قيمومي  دليل 

ښځځې   ېيالحې خ قانتې ښ طاهر ارې ( د پټو رازونو سځاطونک ر وخ  ېنه دى ډ

له ډېرو س يو ځينې غوره دي خ ککه چځې سځ ى يځحرايي  ېځي او لځه کځور  رځه         

وي د ښځې هې  پروا ونځه لځري د هغځې ن قځه نځه ورکځوي پځه کځارونو کځې           خير نه

ښځځو د   رهم پ ېطنيل وي خ اويا ښځه د اساد او اتنې خواطه کءوي نو  يا دا د

اليک  او ههترئ د ځوه کځوي ؟ د غځوره والځي او ههتځرئ ېځر  خځو دادى چځې          

 رنکد کورپځځالو ېخ نځځو هيځځا دنارينځځه  طککيځځف ارا  او مطمځځئ  بونځځ   طېځځر کځځ ي   

او سکيم  قځل او زييرځ  هځم دامنځي چځې پځه دغسځې حالځ           نه وي ؟  س ى ولې

هالکځځل  ې رنځځر دا نځځ ه چځځې ښځځځه د دې مدکځځور مءځځر نارينځځه وي خ او د ې کځځې د

مسځځتي  خ ظځځالم او ديکتځځاطور وي او نځځه خځځو دا د ې حيثيځځ  ونځځه لځځري خ نارينځځه د

دى کځ ى  وره امځر  خځو پځه مءځ    اسال  له  ا  م هو  سځره سځمون خځوري خ اسځال     

هځځم ې ږي نځځو پځځه دومځځره وړه خيځځره کځځې دحتځځر ککځځه کځځه ماېځځو  لځځه طځځي  رځځه هېکېځځ 

لځه طځي  رځه نځ ا ېځي خ نځو نارينځه         ېمءوره وېي خ د مور او پالر په مءوره د

ږي او ېځ هاي  له ښځو سره  مءوره وک ي او هل ښځه که کار ونک ي نو هرتل ک

ي لکځه د لځوم    غير مسځئووله ده او نارينځه مسځئوو  دى دا ط لځيل داسځې دى     

ر وخځځ  د کورنيځځو چځځارو وزار  پځځه خ کځځو وزيځځر الځځيک  پځځه وزيځځر داخکځځه او ډېځځ

 اړون و چارو کې له لوى وزير  ره ډېر واک خ اختيار او طارهه لري .
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 کماء وايي چې په کور کې د نارينه واکمنځي داسځې ده لکځه چځې يځوه هېځ ۍ يځا        

يځا د مځوټر د چکولځو     ډېر وي او دهې ۍ وي او په هغې کې چکوونکي موټر روان

نځځو نارينځځه هځځم د .يځځې  ل ځځاره يځځوط  پکځځار وي او هغځځه هېځځ ۍ طځځه کتځځېني او چکځځوي

مرنر نځه ورکځوي چځې خاونځ   دې      ې د ددى او په هې  طرطيب  هې ۍ چکوونکر 

 د هغه وينځه او خ متهاره وي . طکق واکم   يا هادار وي او ښځه دېم

 

  ېيهه د ښځو په ېهاد  کې  :  

 

ويکځي دي او   ېاسې اکر کوي چې رسو  ا    ښځو طه کم  قکځينې خکک د

دا خيځره پځه دې م هځو   سځره هځې       سځتکې دي مهځر   هغه يې  له انساني   ره وې

ح نه ده چې رسځو  ا    هځه لځه ښځځو سځره پځه مهمځو چځارو کځې مءځورې           يحې

کولې د هغوى د ښو نظرياطو او کتنو  ره هه مست ي  کې ه خ وخځورئ هځي هځي    

ل کځې  ځومره لځويې مرسځتې     له رسځو  ا    سځره د وحځې پځه پيځ       خ ېاې ر

ک ي دي خ هغه   يې ورقه ه  نوال طه ور وس  خ هغه   طه يې داسې طسځکي  

 ورک له چې کامالً مطمئ  ېو .

د ح يييې په  يکحه کې کې د ا  سکمر ر  ک نځه وخځورئ خ نځو رسځو  ا        

 رځه غکځ  اهمځي ده پځه      دا له حځ ي  وېکي خ   م  قکې هېلککه نه ديښځو طه ک

ح ي  کې رسو   ا    د  قل او دي  کمت  داسې روښځانه ښ طوضځيح (    دې

ښنقېان(  ه ېځر دى يځا   د  قل او دي  کمت   موږوويل چې ز موږکوي : ښ او 

ايا د ښځې خځواهي د نارينځه پځه نيمځايي      چې  رسو  ا    ؟ هغه   وارمايل

يځځې د  قځځل کمتځځ  دى هيځځا يځځې هغځځه   وويځځل همځځ ا  وويځځل هځځو !  مځځوږنځځه ده ؟ 
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وارمايل ايا داسې نه ده چې ککه ښځځه حايلځه ېځي نځه لمځون  کځوي اونځه روبه        

 (١۴ښ(وويل هو خ هغه   وارمايل هم ا يې د دي  کمت  دى موږنيسي ؟ 

نو د ښځې د  قل کمت  په دې ح ي  کې په يځو  ځه پځورې منحېځر ېځو هغځه       

ا    يځواځې پځه همځ ې     رسځو  خنيمځه ده  ۍدا چې د ښځو خواهي د نر د خواه

پورې خا  ک  او کو  هل المل يې ياد نځه کځ  او دا چځې ولځې دښځځو خځواهي د       

 و دخواه  نيمه  ده ا  ک يې داسې هيانوي : و نارينه

   (١۵ښاان طلل اح هما ات کر اح هما االخرى ا

يرنې : ښښ ل اره د دې چې که هېريې ک ي يو ط  له دوى  ره نو يځاد هځه يځې کځ ي     

ا  ک دهغځوى د حځااظې کمزورطيځا و     لهکه (( نو د خواه  د نيم والي الم ورطه

ښودله چې بر بر ور ره هېريږي خ ځکه چې د چاله يو کار سره مره نه وي  نځو  

نو هم اسې دا مالي مسايل د ښځځو لځه مرځې او طونځه      هغه طه يې پا  کم وي خ

مسائکو طځه   ېو دکمې اړيکې ورسره لري خ نو د هېرى ا ېرېدي او ډ ې ره لېر

اړطيځا پيځ ا ېځوله       طځه  ره ده نو ځکه د دوه ښځځو دخځواه  ېد اهتما  د نه کولو و

او دا د ښځې د کم  قک  اوس کوال  مرنځر نځه ورکځوي ځکځه چځې دا د هغځوى       

خ ځل کېځ لې نولځه  سځره هځه يځې        ېچارې نه دي او که رښتيا هځم کځم  قکځ    ۍورځن

  کځځې پځځه دوى هځځاور کېځځ ه خ د  خځځواهي نځځه قيکې لځځه او نځځه هځځه د حځځ يثو پځځه روايځځ  

ح يثو په رواي  کې ديوې ښځې په رواي  ا تماد اوهاور د  ه ل اره ؟ او پځه  

ږي ( نځځه وي د دوى خځځواهي ضځځرور قيکېځځرلځځره ښ هېرواېځځکځځو  ځځځاى کځځې چځځې دا و

اړيکځځې ورسځځره دي او د هغځځوى لځځه    ۍوينځځو چځځې هغځځه چځځارې چځځې دښځځځوورځن  

                                                 
دکتور  ي الحمي  اسما يل نقل له ارېاد الساري ېرح يحيح  \الءورى وا ر ها ار ال يمقر ازيه (١۴ښ

 هراري  ره . 

 . ۲١۲(اليقرة : ١۵ښ
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وزي وايځي :  دهغځوى خځواهي    دن و  ره ېمېر  کېږي نځو لکځه چځې اهځ  قځيم نځ      

   .(١۶ښېږيطنها هم په کې قيک

ېيخ محمځ  ېځکتو  وايځي : پځه خځواه  کځې د دوه ښځځو يځو ځځاى کځو  د هځاور            

ل اره نه چې هغه کځم  قکځه ده خ چځې د هغځې انسځاني  طځه پځرې         دي خ د دې ل اره 

 چځې  دا دى ږي مهر ايکي المل لکه چې ېيخ محم   ي ه وايي : ېي مه ورس

مسځائکو طځه ده او نځه     رې مالي مسائل ن ي او نه يځې مرځه دې  ه او چاد هغې دن 

رود  کځوي خ او کځورن  چځې د هغځې ورځنځ  چځارې دي او مرځه يځې         ېځ ر  او پېپ

 ږي  . ېورطه ده خواهي يې په کې يوازې هم قيک

حق نځه    مرنر دا نه ده چې دښځو په خواه ېېېخ محم  ېکتو  زياطوي : د د

اخر  ه غځواړي هغځه    قاضي  حکم نه کوي ځکه چېپرې  ېږي او قاضي دې  اهت

 هينه ده .

او  المه اه  قيم نوزي وايي : هځر هغځه  ځه چځې حځق ښځکاروي نځو هينځه ده خ لځه          

هم ې کيکه قاضي پځه قطرځي قرائنځو ايېځکه کځولر ېځي خ حتځر ککځه چځې پځرې           

 . ېي ه ېهاد  هم ايېکه کولرهاوري او مطمئ  ېي نو د کاار پ

 ېيخ محم  ېکتو  . \ ة و ېريرة سال   قياال( ۱( ښ۱ښ 

مرنر دا ن ه چځې د نځر حيثيځ  خ هځر       تور  ي الحمي  انېاري وايي : د دې دک

مطکب دا دى چې حځق  اهځ  ېځي     هککې خ و رطيه لوړه ده او دښځې ټيټه خ ېان ا

ږي خ طاسځې وخځورئ کځو     ښځځو  از ځه بر غځاليې    رخ او پځ خ او پکټنه پکې وېي 

ده هکتځه د نارينځه خځواهي هځم نځه      هککځه هځم دا وېځره    پځه   وځاى کې چې د نارينځه و 

چځې خاونځ  يځا     ې لځ سځره  .ږي لکه دښځې او خاون  خځواهي يځو دهځل ل ځاره     قيکې

                                                 
 (الطرق الحکومية ار السياسة الءر ية خ اه  قيم نوزي .١۶ښ
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مې ه نارينه هځم دى همځ ا راز د پځالر خځواهي  د زوى ل ځاره چځې دلتځه هځم همځ ا          

 ږي .ېره ده نه قيکېو

چځې پځه    يلځه  قځل ځينځې مځراد مځاغزه د      ېېخ محم  متولي الءرراوي وايځي :  

هغې کځې د انسځان مرکومځا  خ خيالونځه خ يادېځوي ېځيان خ پځه کهځ  کځې منځل           

ېځي چځې    ر اوښځه  دواړه لځري خ او سځ ى کځولر   ېوي ېيان  ي  وي او ماغزه ن

په چټکتيا سره هغه  ه ومومي چې پځه کهځ  کځې يځې ورطځه ځځاى ورکځ ى دى خ        

نهځه  اوطېرف پکې وک ي او قل هم د طارهو او مرکوماطو محېځو  دى نځو    

ده نځو نءځي کځوالى چځې پځه اسځانه        ېچې ښځځه د ټځولنې ښ سوسځايټي (  رځه لځر     

ورطه يو  ه ياد کې ورېي خ هم ارنهه ښځې هم هر  ه طه پوره پځا  نځه کځوي او    

 ي او نه پکې اکځر کځوي ښځايي    ېږي نه يې  ېکه ههر يې هم په  ه ېي نظر وله

و ځکځځه د دوه و ره مهمځځه واقرځځه وي مهځځر دا ورطځځه هځځې  پځځا  نځځه کځځوي خ نځځهغځځه ډېځځ

  . (١١ښښځو يو ځاى والي طه اړطيا پېته ېوله

لځه نارينځه  رځه    خر بر منځي  : ښځځه ههرنځ  اغېځزى ډېځ    دکتور محم  اليهي وايځي  

ډېځځره نرمځځه د  ځځاز ې خاونځځ ه ده بر طېځځ يق کځځوي خ د هغځځې د قهځځر خ غېځځې او   

خوېحال  طرمن  خ د نرم  خ او سرت   طرمن  د مخ اړولو او ېا اړولځو طځرمن    

ې طه هم هغه مسووليتونه ورمخ کځ ي واى نځو   ځره کمه ده که ا  ک ښېسااه ډم

 .(١١ښخالف کار و رښېه ې پ د داهه د ښځې

په هر حا  ومو لي   چې د يو نارينه پرځاى د دوو ښځو و درو  په خواه  کځې  

 ه نځور المکونځه يځې    ې هکک خ د هغې د  قل او پوهې د نءتوالي په مرنر نه دى

                                                 
 سالمية ېيخ محم  متولي الءرراوي .(المراة ار الءريرة اال١١ښ

 ېيخ محم  متولي الءرراوي . \(المراة ار الءريرة االسالميه ١١ښ
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اسال  کې ښځې طه هېلککځه هځم د کځم  قکځې او لېځونۍ نسځي  نځه         پهدرلود  او

 دى ېوى .

 

  ېيهه په ميراث کې  :ک 

خ او دا ټځاککې ده هرخه  نيمه ې ښښ اسال  په ميراث کې ښځې طه د نرچدوى وايي 

خو د دوى پر وينا ښکاره هې انېااي ده خ ځکه چې نارينه  کار هم  کوالى ېځي  

ې ې نارينه طځه دښځځې نيمځه هرخځه ورکځو  ېځو      او ههر هم وځي پکار خو دا وو چ

   (( کې خو د ښځو س کاوى  او هې احترامي ده .خ پ ې واى 

ننځځوزي رلځځوم ى هايځځ  دوى دې مځځځسئکې طځځه بور و ښځځاغکيو طځځه وايځځم چځځې  زه دې

پځځر   هايځځ پځځ ې اړه داسځځال  ارېځځادا  بور ولځځولي او هيځځا پرېکځځ ه وکځځ ي. دوى   

ه اسځال   رځځه مرکځې ټولنځو طځه هځځم     لځ  لځږ  خځځو اسځال  طځردې  طورلهولځو وړانځ ې    

و هځم  په اوسنيو ټولنو کې د ښځځو حځا    هيا چې هکته د ښځو  ه حا  و  ي وخور

پځځه  خم خ ځځل کېځځ ه رې لې د هغځځوى ونځځود غځځ  ښځځښځځځې بونځځ ئ   هکتځځه .يخځځور

ځکه چځې  . ميراث خويې هالکل نه ورکاوه  پي ايت  يې دهر چا  طن ى طريو و 

ره داا  نءځوه کځوالى هغځه لځه ميځراث      په  رهو کې هه چې چا له خ کې قييکې  

يهودي  کې  چې نارينځه  په حق و خوميراث يوازې  د نارينه  و خمحرو  وځينې 

 .(١٤ښاوالد وي ښځې طه ميراث نءته دى 

مهر اسال  چې د ميراث په هککه کو  قځانون ټځاککر هماغځه د اطځر  او سځکيم      

د ښځځې او اوالد   قل طقاضا او غوښتنه ده ځکه چې نارينه طه د کور لهت  خ 

غاړه دي خ او په ښځې خځو دا طککي ونځه يځو هځم نءځته      طرن قه او نورې چارې ور

خځرڅ خ  خل چا ده خ مهر هم اخکي او دهغځې نځامې   پره که ن قه هم  حتر د هغې خ

                                                 
 استاکمحمود الرقاد . \(المراة ار القران ١٤ښ
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خ پځه دې هککځه يځو  ځالم وايځي :       يهل چا د رپهم   خوراک او د ضرور  وړېيان

رکوي چې نارينه په ښځو ههتځر والځر   وپه ميراث کې د هرخو ټاکل دا مرنر  نه 

يز نظځا  او  ېي خ هککه دا وېش د ټځولن  س که سترخه کتکرلري خ يا ښځې طه په 

چې نارينه و طه د  ډېر مځا  اړطيځا ده او هايځ  ډېځره     ن سره سم ټاکل ېوى دى زطوا

ېځي خ هکځه    ورکځ    ېهرخه ورک   ېي او ښځو طه د کم ما  ضرور  دى نو کځم د 

يوه هېکهه هم را  وښيي چې په غير اسالمي ټولنځو   ک خو دېخيره داده چې  و

 ښځو طه ميراث ورک   ېي ؟   ېکې د

 

     ېيهه په زالق کې :د

 

لځه هغځو ېځيهو  رځه چځې ځينځو طځه د اسځال  پځه هککځه پيځ ا ېځوې دي يځوه هځم د               

کځځې خځځو سځځ ي پځځه واک کځځې ده خ ځکځځه چځځې پځځه دې زځځالق مسځځئکه ده چځځې ولځځې د 

ايي چې پکار خو دا ده چې ښځې طه هځم ککځه يځې    دښځې س کاوى دى خ دوى و

 حق ورک   ېي . ي چې زړه وغواړي د ن ا

د زځالق مسځئکې پځه اسځال  کځې و ېځ ي او لځږ         نې خيره داده چې که  وکيرښت

هه يې پر که ځوا  ېي خ اسال  يځو   پرې ځان خير ک ي خ نو دغه هې ځايه ېيهه

ځکځه چځې پځه زځالق      خرى غواړيېنۍ ځينې لرواقري دي  دى هغه زالق له کو

 کيکه يې پځه حاللځو کځې    ېسره د کورني نظم نوړښ  او ه ه له منځه ځي له هم 

 دى خ او لځه سځ ي  رځه غوښځتنه ېځوې ده      زځالق ښځودلر   رډېره ناکاره او ه  ې

ه ېځځي يځير او طحمځځل وکځځ ي خ او بر د  چځې کځځه پځه  ځځه خيځره لځځه ښځځې ځينځځې خ ځ     

 ن ائي خيا  زړه طه رانه ولي .
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: ا و  اېځرو هځ  هځالمرروف اځان کرهتمځوه  ارسځر ان طکرهځوا        ا  ک ارمايي 

  (١١ښرا ايويارل ا  ايه خيراکث ېياُ

نو  طاسو ه  خ   دوى له ښځو سره په ښه زريقه او که  يرنې : ښښ او خ ران کوى

کځځې ډېځځر ښځځه ې وي پځځه د ر چځځې طاسځځو نځځه خوښځځوئ يځځو ېځځر او ا  ک ايتځځ ېځځاي  

 ((. والر

ېځي نځو اسځال  لځه دواړو       طځرمن  اوهځه هالکځل خځ ې     او ککه که دښځې او خاون 

م ى هايځ   و ره د لوى زړه خ حويکې او  قل نه دکار اخستکو غوښتنه کوي ل

خاون  ښځې طه نېيح  وک ي او که چېرې نېيح  اغېزه ونک ي هيځا هځه يځې    

سځ ک   طاٌ دييځاً يځې    چېکوالى هم ونه ېي نو ې درپ کههستره ورطه ن ا ک ي او

خ او که هيا هځم    په مخ نه وي او  کوونکي نه وي خ په لرخي نه چې زخمي  ي هوو

ونءځځي نځځو يځځو مءځځر هځځه د خاونځځ  او يځځو مءځځر هځځه د ښځځځې لځځه کځځورنۍ  رځځه را         

وغواړي طر و د دوى طرمن  راپي اېوې سځتونزې و  ېځ ي او ايځالح راولځي     

نظر د زوني  د دوا  امکان  و نو ښه او کځه نځه و نځوزالق    په که چېرې د هغوى 

زهځر ښ پځاکۍ( کځې     ې ورک ي خ او حتر زالق هم اسال  وايي چځې زځالق د   ېد

د خاون  لځه کځوره  رځه نځه ووځځي طځر        ښځې دېوي او هکه دا چې  ېد   وي او يو

مځوده   زالق په     کې وي ښځايي چځې پځه دې    او دوهم ي لوم د  و چې د ده 

 خځوږې ېځ ې او  ورځځې ورپځه يځاد      د بونځ  طېځرې   خد خاون  زيير  ښه ېي کې

دا هر ځه سځر ونځه    ېي خ ښځې طه يځې رغيځ  وېځي او رنځو  ورطځه وکځ ي او کځه        

نيسي نو هيا وروستنر  الک ن ايي ښ هېکتون ( دى او زالق د نارينځه پځه واک   

کې ځکه دى چې هغه په هځر کځار کځې سځوچ او اکځر کځوي خ د هغځه ټځو  اړخونځه          

نځه ورکځوي    کوي خ په اسانه او وړه خيره ښځې طه زځالق ه سناوي خ لنډه منډه ن

                                                 
 ۱٤(النساء : ١١ښ
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او هل دا چې نارينه ښځځې طځه د  مهځر پځه نامځه  ځه مځا  ورکځوي خ او کځه زځالق د           

په ختيځه ن ۍ کځې هځم     يځه ن ۍ ېښځې په الس کې وي نو هره ورځ هه لکه لو

په وړه خيځره هځم لځه هغځه      خ    نه غواړيېاې  هم اوسيله مې ه سره يو ممېرم  

خځو  دا  خ و و مې ونه کځوي ره هم  ره هل چاطه روانه وي خ د خون  او کوق ل ا

دهغه ايل غر  خځالف کځار دى د کځو  ل ځاره چځې نکځاح روا ېځوې ده خ ښځځه         

د کار مثي  او من ځي اړخونځه نځه     خزړه طنهې ده په کار کې سوچ او اکر نه کوي

ه بر کځځوي خ کېځ لر ېځي چځې پځځه وړه خيځره هځم خاونځ  هېځځل       رېځ  ېځ ي خ ايېځکه ډ  

که ښځې طه د زالق حق ورکځ   ېځوى واى نځو     ک ي او دا هر چاطه په ډاخه ده او

 ونځه کځو  لځه هغځه     ېمکې لر ېو چې ځينو ښځو په هره مياې  يو يځا دوه واره  

غې ورځځې پځه هېهځا هځه يځې هغځه طځه زځالق         اسځ  خ او د همځ  ي ره هه يځې مهځر اخ  

واى خ ځکځه لځه خاونځ      سځوداخري نځوړه کځ ې   ورکاوه خ اوله  نکاح  ره هه يځې  

الرې د  ېهغې هې  طاوان او پځ ه نءځته خ اسځال  د همځ     ځينې په ن ا کې لو په 

 . هن ې لو په خازر هم د زالق واک ښځې طه ورنک 

دا خيره هم غکطه ده چې ښځه هالکل د ن اي  حق نه لځري خ اسځال  ښځځې طځه دا     

حق په هء   ډو  ورک ى دى خ چې که له خاون  سره يې اړيکځې خراهځې ېځي او    

نځ ا کځ ي او دا   ې و ځځان د نځ نځه غځواړي خ    په هې  يور  له هغې سره اوسځې   

 ېل اره ېر  ېو  چې ښځځه لځه خ ځل د    ېما  هېرطه ورکو  خاون  طه هم د هم 

خاونځځ  زځځالق ورکځځ ي نځځو لځځه ښځځځې  کځځهحځځق ځينځځې نځځاوړه اسځځت اده ونکځځ ي خ او

 ېي .ځينې هې  غوښتالى نه 

اي  کو  حق نارينه طه ورک ى هغه يې ښځې طه هځم ورکځ ى دى    اسال  چې د ن

حق  ره ناوړه اسځت اده ونکځ ي نځو پځه      ې ل اره چې دواړه له خ ل د ېخو د د خ

دواړو يې يو  ه ېرزونه کېتود  چې که خاون  ښځې طه زالق ورکوي خ ځل  



 
83 

 

پځه نامځه هځه يځو  ځه ورکځوي او پځه  ځ   کځې هځه           ې ما  غوښتالى نءي خ د مترځ 

ېرطځه  ن قه ورکوي او که ښځځه ځځان لځه مېځ ه  رځه نځ ا کځوي نځو دهغځه مځا  هځه ه           

ښ خکرر ( حځق   د حق طه په اسال  کې په اقهي ايطالح ې ورکوي چې دښځې د

 رځه  ځايه ده چې په اسال  کې ښځو طه لځه مې ونځو    ېوايي نو دا ېيهه هالکل ه

 د ن اي  د غوښتنې حق نءته دى . 

 

  ېيهه د اتنې په ل   کې  :ه 

    

په م هځو    ض  است ال  کوي خو ريوهل ح ي   چې اکثره خکک پرې د ښځو پ

يې نه پوهېږي هغه  دا چځې هرځاري روايځ  کځ ى دى : ښښ مځا طرکځ   هرځ ى اتنځة         

  هر اضر  کر الرنا  م  النساء . ((

يرنې : ښښ ما له ځان  ره وروسځته سځ يو طځه لځه ښځځو  رځه ضځررناکه اتنځه نځ ه          

 پريتې ((  

 ره غر  ېر او مېيي  دى چې انسځان   ېچې دلته له اتن  دوى خومان کوي

 ېخ نځاروغۍ خ نځادارۍ خ ولځږ   ۍزمويل کېږي لکه  نهه چځې پځه نيسځتمن   ا ېپر

ږي خ رښتيا خيره دا ده لکځه  رنهځه چځې دښښ اتځاوى     ېل کېرې هان ې ازمواو  وې

 رځځه غځځر  دا نځځ ى چځځې    لمسځځکمه (( مېځځنف ليکځځي دلتځځه لځځه اتنځځې   المځځراه ا

ازمويځل کېځږي هککځه     مېيي  يا غمونه دي چې نارينځه پځرې   خون ې دوى ېر ؛

سځځره هځځم ازمويځځل کېځځږي او د ېځځر او   ې   انسځځان د نرمتونځځو پځځه ورکځځ  ډېځځر وخځځ

مېيي  په انډو  په نرم  او پراخۍ سځره د انسځان د ازمويکځو پکځه ډېځره درنځه        
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م هالءځر و الريځر   کده  لکه ېتمني خ اوالد او ښه بونځ  ا  ک ارمځايي : ښښ ونيکځو   

 (١۱ښاتنه((

سځره پځځه   ( ۍخيځر ښ نيکځ   پځر و ( ا ۍېځر خ ښ هځځ  رطاسځې پ  مځوږ يرنځې : ښښ او ازمځايو   

 ((ازموينه . 

ا  ک ډېځځر ځکځځه د انسځځان د ازمويکځځو ل ځځاره نرمتونځځه او پځځه ځځځانه ى ډو  مځځا  او 

اوالد چځځې د دنيځځا سځځتر نرمتونځځه او ښځځکال هکځځل کېځځږي يځځادوي ارمځځايي : ښښ انمځځا  

   (١۲ښاموالکم و اوالد کم اتنه ((

اوالد ستاسځې يځوه اتنځه     يرنې : ښښ هېءکه هم ا خيره ده چې مالونه ستاسځې او 

 او ازمويت  دى .(( 

    (١۳ښانما اموالکم و اوالدکم اتنه((  کموااښښ و

 ېاو اوالدونځه ستاسځ   ېطاسځې چځې هېءځکه مالونځه ستاسځ       يرنې : ښښ او پوه ې

 ازموينه ده ((  

وړان ې له مسځئووليتونو  رځه    رداسې کېږي چې د ا  ک پ ېاو ازمويت  پر

اړه ا  ک ارمځځځايي :  ېځايځځځه يځځځې هوختځځځوي پځځځه د  انسځځځان غااکځځځه کځځځوي او هځځځې   

ښښ يايهاالځځ ي  امنځځوا الطکهکځځم امځځوالکم و ال اوالدکځځم  ځځ  ککځځر ا  ومځځ  ي رځځل  

   (١۴ښکالک ااولئک هم الراسرون ((

نځځه کځځ ى طاسځځې مالونځځه ستاسځځې او نځځه اوالد     ېغااځځل د مؤمنځځانويرنځځې : ښښ اى 

ا کځار نځو هم غځه    ستاسې لځه يځاده د خځ اى ک  رځه او هغځه  ځوک چځې وکځ ي د        

 زيانکاران دي . ((  کسان

                                                 
 . ۳۵(االنييا : ١۱ښ

 . ۱۵(التغاه  : ١۲ښ

 . ۲١(االن ا  : ١۳ښ

 . ٤(المنااقون : ١۴ښ
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لکځځه  رنهځځه چځځې انسځځان پځځه مځځا  او اوالد هانځځ ې ازمويځځل کېځځږي همځځ ا راز پځځه    

ښځې هانځ ې هځم ازمويځل کېځږي ځکځه دا هځم نرمځ  دى لکځه  رنهځه چځې ا  ک           

همځ ا راز    رکځ ى دى روي چځې مځا  او اوالد يځې د ازمويکځو ل ځاره  و     ېانسانان و

چې خيردار په دنيځا کځې لځه هغځو نرمتونځو  رځه چځې        ايي رسو  ا     هم ارم

ازمويل کېږي او اتنه خ ل کېږي  يځوه هځم ښځځه ده ځکځه ډېځر وخځ         ېانسان پر

 ونځځه لځه الهځځي ازا ځځ   رځځه منځع کځځوي لکځځه پځځه نهځځاد او   ېځينځې ښځځځې خ ځځل م 

غزواطځځو کځځې لځځه خځځډون  رځځه خ د خځځ اى ک پځځه الره کځځې د مځځا  لځځه لهولځځو  رځځه خ   

د مينځې محيځ  خ حسځ  او    ه ټځولنيزو خټځو طځرنيح ورکځوي     طه پرې پ ېاردي خټ

ښکالخ ناز او کرېمو طر اغيز الن ې يې راځي هم ا المل دى چې ا  ک په ډېر 

يراح  سره خ کو هن خانو طه ارمايي ښښ ان م  ازوانکم و اوالدکم  ځ والکم  

 (١۵ښااح روهم ((

 ېطاسځ ي منان داو له زامنو ستاسو دښ يرنې : ښښ هيءکه ځينې له ښځو ستاسو

 ((نو ځان وساط  له دوى  ره 

دى  ککځه چځې ښځځه د ېځهو      د نارينه  غ  ازمېتځ  ېځهواني اړخ     ښځو  راوپ

ېي خ په ه ن کې نوش او انقال  راولځي خ ناکهيځ  او کءځش     طحريکوونکې

نځو ايځا   ي ن ه کځ  په زړونو کې د ننسي غريزې اور بهغ ا ود نارينه و يپي ا ک 

ر ېځاه يځې   ت  دى چې طزمېت  هه هل وي ؟ او هم ا  ازمېله دې ستر اهتال او ا

 ت  طرېا دى .خ د ټولنې هرخکيک د هم ې ازمې ډېر م اس  اومېالح پ  دي

لکځه ا  ک  چځې انسځان طځه د پراخځې خ خوېځحالۍ        ښځو د انسان ازمويل ديرپ

او نځځورو نرمتونځځو پځځه وخځځ  کځځې اخطځځار او خيځځردارى ورکځځوي رسځځو  ا          

پځه   خريځږ   لځه نېسځتۍ  رځه نځه وې    طاسځو   رخ اى سوخن  چې زه پځ ارمايي : ښښ په 

                                                 
 . ۱۴(التغاه  : ١۵ښ
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 ېوړان ې چې نورو طه پراخځه ېځو   ېطاسې هه دنيا داسې پراخه ېي لکه له طاس

وه چې هغوى يې هم په الس طه راوړلو کې يو له هل سره مساهقه پيځل کځ ه  ښ يځو    

  ( هيا هه طاسو هم داسې هځالک کځ ي لکځه هغځوى يځې چځې       کېله هل نه مرکې 

  (١۶ښ((الک ک   .ه

رسځځو  ا    خ ځځل امځځ  طځځه اقځځر او    د دې حځځ ي  مرنځځر دانځځ ه چځځې خونځځ ې    

سځځتي خوښځځوي او پراخځځې ناخوښځځه هځځولي رسځځو  ا    لځځه اقځځر  رځځه امځځان     نې

 . ي ک ر سره يې پيوس  ک ي  ان له خغوښتر دى 

دلتځځه مطکځځب دا دى چځځې رسځځو  ا    خ ځځل امځځ  طځځه زيهنځځا  ورکځځوي چځځې          

کځې ا  ک هېځر نځه کځ ي دلتځه پځه        طر و د دنيا په مينځه اوس   هوښيار او ها خيره

دى چځې رسځو  ا    د خ ځل امځ       ىح ي  کې هم مسکمانانو طه خيځر دار ې د

نرمتونځو چځې هځر    طاسو د ښځځو پځه  ېځر پځه غځو      وطه  ارمايي چې ا  ک ونارينه  

نارينځه ورطځه زيرځي طمايځل لځري ازمځوي نځو خيځردار چځې حځرا  کارطځه الس وانځځه            

خ يا مو دخ کو ښځو مينه له ېځر ي مسځئووليتونو  رځه غااځل نکځ ي د       ئچو

 دې مرنر دا ن ه چې خويا ښځې غم يا مېيي  دى .

 

                                                 
 ق  کيه(مت ١۶ښ



 
87 

 

 حقوق

 

   اقتېادي حقوق  :الف 

پځځه هماغځځه  طځځه ورکځځ ي دي  واړونځځ  نارينځځه و اسځځال  چځځې  ځځومره حقځځوق پځځه دې 

د کځار انځازه   ې نارينځه طځه   پيمانه يې ښځو طه هم ورک ي دي په کو  ځاى کځې چځ  

ده خ او يوه دروازه يې هځم پځرې  نځه ده ط لځې  د      ک   ېوې ده ښځو طه هم ېوېرو

بونځځ  يځځو هځځا  هځځم داسځځې نځځه ېځځته چځځې هکتځځه د نارينځځه ل ځځاره د کځځار او طاځځار      

ط لځځې وي ښځځځه پځځه خ ځځل ټځځو  مځځا  کځځې د    ښځځځو رښ سځځوداخري ( انځځازه وي او پځځ

کځولر ېځي لځه هرتځنې خ     طېرف ښ السوهنې ( پوره حق لځري  خ هغځه سځوداخري    

نءځځي خ نځځه خاونځځ  د هغځځې   انځځارې او  يځځ قې  رځځه يځځې هېلځځوک ايسځځارولې     

واک ار دى او نه پالر او نور طر ځو چځې د هغځې طېځراا  ېځر ي ه ځه ولځري او        

ککه چې طېراا  ېر ي ه ه ونه لري نو هيا خو دنارينه مرځه هځم نيځو  کېځږي  د     

پځه يځ ر د اسځال  کځې هځه      دې ډېرى هېکهې د اسال  په طاريخ کځې ېځته دي چځې    

اسځال  کځې طېځور داسځې دى چځې هځر چاطځه د خ ځل          خ  پځه  ښځو سوداخري کوله

پځځه انځځ ازه هرخځځه ورکځځو  کېځځږي ا  ک ارمځځايي : ا لکرنځځا  نېځځيب ممځځا       زحمځځ 

 (١١ښولکنساء نېيب مما اکتسي  . اااکتسيو

ده لځه خ کځې خټځې  رځه او ښځځو طځه هرخځه ده لځه خ کځې          يرنې : ښښ  س يو طځه هرخځه   

   ((خټې  ره . 

ميراث خ مهر خ سوداخرئ  يځا کځومې هکځې الرې  رځه  ځه پځه الس        د طه کهښځې 

چځې لځه خ ځل خاونځ  خ پځالر او         پځرې کځوالى   هغځه    ورځي نځو چځې  ځه وغځواړي     

                                                 
 . ۳۲(النساء ١١ښ
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ورور  ره پرطه هل چاطه يې ورکځ ي خ اسځال  چځې پځه دې اړونځ   ځومره حقځوق        

ي هغځه کځه هځر  ځومره     هل يو م هب کې هم نځ ي ورکځو  ېځو    په ښځو طه ورک ي

ېځي   رېتمني ولري خو هيا هم ن قه يې پر خاون  ار  ده هم ا راز ښځځه کځول  

ل ځځاره يځځو پځځردى سځځ ى وکيځځل و ټځځاکي او هېلځځوک پځځرې د   ېځځتمنۍچځځې د خ ځځل 

 ا ترا  حق نه لري .

 

 سياسي حقوق  :

 پېژن نه اونظريې

   پېژن نه :الف 

اداراطو کې خډون کځوي  يرنې هغه حقوق چې په غوښتنه يې خکک د دول  په  

ځان طه د خډون او د پارلمځان د   خ په ټول وښتنه ښښ ري رنډ  (( او انتراهاطو کې

  يتو  او د نمهوري رياس  ل اره د ځان د کان ي  حق حايکوي .غ

   نظريې  :  

ااځرا  او  دښځو د سياسي حقوقو په هککه اقهځاء خ هيالهېکځې نظريځې لځري لځه       

ږي خ او د دې وخځ  لځه طځر ټولځو نناځالي      ېد  کط ري   ره ډک غيرخونونه ښو

هکځې ډلځې سځره     لځه  هه د هرې ډلې نظر او داليل  موږچې  مسئکو  ره هککر ېي خ

 ر که روښانه ېي .پد مناقءې په طوخه و  ې و طر  و پياوړى نظر 

و نظځر ښځځه لځه دې حځق  رځه هځې       ورو پروانيځو او ځينځو مرايځرو  کمځا    ې: د ډ ۱

 هرخې کو  دي .

 رراير  کماء وايي چې ښځه سياسي حقځوق لځري خ خځو واليځ   ظمځ     ر مېډ:  ۲

 ښ ي ار  او نمهوري رياس  ( طه ځان نه ېي کان ي والى .
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: ځينې پرواني او ډېځر مرايځر  کمځاء وايځي چځې ښځځه ټځو  سياسځي حقځوق           ۳

لري خ اسال  نه د دول  له رياس    ره منع کځ ې ده او نځه پځه حکومځ  کځې لځه       

قهاء و کځې لکځه : امځا  مځاوردي  پځه االحکځا  السځطانيه         کار  ره په پروانيو ا

نارينځځه خځځو  او اهځځ  خکځځ ون پځځه المق مځځه کځځې د خالاځځ  ېځځرزونه يځځاد کځځ ي دي خ

اځر   ةيې نځه دى يځاد کځ ى خ همځ ا رنهځه  دکتځور احمځ  ېځکير پځه السياسځ           طو 

 ال کراالسالمي کې نارينه طو  د خالا  ل اره نه دى ېر  ک ى .

 ب زييکه په الوسي  اي النظم االسالميه ._ دکتور قطب محم  قط

چځې ښځځه پځه ټولځو      _ او موالنا خوهر الځرحم  پځه اسځالمي سياسځ  کځې وايځي      

دولتي اداراطو کې خډون کولر ېي خ خو د دول  د رياس  حق نه لځري خ سځي    

اهځځواال کر مځځودودي ښ رح ( وايځځي سياسځځي حقځځوق د هځځر  اقځځل خ هځځال  سځځ ي او   

 ښځې  اه  حق دى .

 

 ي نظر د خاون انو داليل له قران  ره د لوم 

_ ا الرنا  قوامون  کر النساء هماالل ا  هرلهم  کر هرض و هما ان قځوا   ۱

   (١١ښم  اموالهم ا

په  دې ونه چې غوره والر ورک ى دى ا  ک    ښځو  ريرنې : ښښ س ي مقرر دي پ

 په سيب د دې چې خرڅ  کوي خ ل مالونه . ((   ځينو رځينو طه پ

وى وايځځي چځځې ا  ک قيموميځځ  پځځه نارينځځه و پځځورې خځځا  کځځ  خ او د اسځځتازو   د

غونډه ښ پارلمان ( په ټو  دول  واکمځ  او قيموميځ  لځري خ ځکځه چځې هغځوى       

  مالً په هېواد کې ټولې سياسي چارې پر مخ هيايي .

                                                 
 . ۳۴(النساء : ١١ښ
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ځوا  : دا اي  په يوه ځانه ې واقره کې ناز  ېوى دى خ چې طر کورني بونځ   

 يې پېتې پورې اړه لري .او هماغې خا

ځوا  رد : په ايځو  ال قځه کځې قا ځ ه دا ده چځې : ا ان الريځرة هرمځو          د پورطني

طه دى او دسځيب او واقرځې خايځوالي     يرنې : ا تيار د ل    امواليالک   ا . 

 طه هې  ا تيار نءته دى .

ځځوا  : د دې قا ځ ې پځه منکځو سځرهېره مهځر هيځاهم د نرقيموميځ  ښ واکمنځځي (         

ځه په کورنيو چارو کې دى او دسياسي مسايکو سره هې  اړه نه لځري خ پځه   ښرپ

نارينه قيموميځ    د دې خيره دليل د دې اي  وړان ې او وروسته هرخه ده او که

هر چېرې او په هره هرخځه کځې هځم ومنځل ېځي نځو لځه سياسځي حقوقځو  رځه د هځې            

 . ؟ دى ؟ او له کومې هرخې يې ښکاري هرخې کولو اکتور په کې  ه ېر

 .(١٤ښ_ ا وله  مثل ال ي  کيه  هالمرروف ولکرنا   کيه  درنة ا ۲

دوى دي پځه   ريرنې : ښښ او ېته دى ښځو لره حقوق په ېان د هغو حقوقو چځې پځ  

 دې ښځو ((   رښه ونه سره او ېته دى نارينه و لره غوره والر پ

ښځو غوره والر لځري چځې هغځه قيموميځ  دى      ردا اي   رخن وي چې نارينه پ

ځکځه د  دولځ  واکمنځځي د    خ  ىاو دا يځوازې پځه کځورني بونځځ  پځورې اړونځ  نځځه د     

کور له واکمنۍ ځينې ډېره مهمه ده او ا  ک هځم دا قيموميځ  او واکځ اري پځه     

 کور پورې خا  نه ک له .

ښځځه د نځر د درنځې لوړطيځا او لځه درنځې  رځه د         رپځ  که دلږو خځ  ل ځاره    ځوا  :

هم وينو خ چې دا اي  د هغو ايتونو په مځن  کځې   مهر هيا  ومنو مانا   قيمومي 

راغکر دى چې په نکاح او زالق پورې اړونځ  مسځايل پځه کځې  ېځ   ېځوي دي       

خ ځکځه   ىر اي  په  ېر په کور کې د س ي پځه رياسځ  پځورې خځا  د    ېدا هم د ط

                                                 
 .۲۲١(اليقرة : ١٤ښ
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چې نارينه مسؤوليتونه  او کورنۍ ستونزې مني او هل دا چځې د يځوې کځورنۍ    

نځه دى خ نځو حتمځي ده چځې نارينځه هځه يځې        ه حکمتاً هم ښځ  هې سرپرسته پرېتود 

 مءر وي .

_ ا والطتمنځځځوا ماالځځځل ا  هځځځه هرلځځځکم  کځځځر هرځځځض لکرنځځځا  نېځځځيب ممځځځا   ۳

 .(٤١ښاکتسيوا ولکنساء نېيب مما اکتسي  ا

يرنې : ښښ  او ارمځان مځه کځوئ خ طاسځې د هغځه ېځي چځې غځوره کځ ى دى ا  ک  پځه           

ه مقځرره پځه   ولځره هرخځ  و و نورو خ ېته نارينځه هغه ېي سره ځينې له طاسې په ځين

 وي دوى (( سيب د هغې  مل چې ک ى 

ښځځځه غځځوره دى نځځو پځځه دې خځځازر هغځځه پځځه ټولځځو  ردا ايځځ  دليځځل دى چځځې سځځ ى پځځ

 کارونو کې واکم  دى .

و ونارينځه   د کقځه طوخځه  ځوا  دا اي  په کورنۍ پځورې ځځانه ى دى خ او پځه مط   

د وروسځتني ايځ  پځه ېځاه ۍ سځره پځه         الى هم نځه ېځي  خ دا  داليک  دليل کې

 ې و .ه سياسي حقوق  دلت موږميراث پورې خا  دى او 

   (٤۱ښ_ ا وقرن ار هيوطک  والطيرن  طيرک الااهکية االولي ا ۴

پځځه خ کځځو کځځور کځځې او مځځه ښځځکاروئ خ ښځځکال خ کځځه     يرنځځې : ښښ او قځځرار ونيسځځ  

 ((د ناهکي  وړوميني رد ښکاره کولو د ښکال په   ېښ پردوطه ( 

  (٤۲ښ_ ا و اکا سالتموه  متا ا ااسئکوه  م  وراء حاا  ا ۵

يرنې : ښښ او ککه چې غواړۍ له دغو ښ س ېلکو هيييځانو  رځه ( د کځار کځو  ېځر      

 پړ غواړۍ يې له پردې  ره د هان ې .((

                                                 
 . ۳۲(.النساء : ٤١ښ

 . ۳۳(االحزا  : ٤۱ښ

 ۵۳(االحزا   ٤۲ښ
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 د است ال  ونه :

 لو امر وک  او هې ضرورطه له وطکو  ره ېاوس رخ اى ک ښځې طه په کور کې پ

ک له او په پردې ورطه امځر وېځو خ لځه سځ يو سځره لځه اخځتال   رځه منځع          يې منع 

ېوله نو الزمه ده چځې د سياسځي بونځ   رځه هځم خوښځه و اوسځي او دا د رسځو          

د نځځځورو واى نځځځو هيځځځا هځځځه  يځځځانو پځځځورې خځځځا  نځځځه دي کځځځه داسځځځې  ا    پځځځه هيي

ه دا خيځره يځحيح د   مسکمانانو ښځې په ډو  او سينهار سره ههر طه وطکې او نځه 

هيييځځانې د دې  کځځار ښ دسياسځځ  لځځه ډخځځر (  رځځه  ځځانزې       چځځې د رسځځو  ا   

 . ېو

ږي ېځوا  : د لوم ي ايځ  وروسځته او وړانځ ې هرخځې طځه پځه کتکوسځره مرکځوم        

 چې دا حکم د رسو  ا    په هيييانو پورې خا  دى : لکه :

ع مځ طا يانساء النيي لست  کاح  م  النساء ان اطقيت  اال طرلځر  هځالقو  اي  

  (٤۳ښوقک  قوال مررواا وقرن ار هيوطک  ..ال ي ار قکيه مر  

طاسځو پځه  ېځر دهځل ټځولهي د محمځ ي        اسځ   يرنې : ښښ اى ښځځو د نيځي   نځه ي   

ام  د ښځو نو که چېرې پرهېزخاري کوله طاسې پړ مځه کځوئ نرمځي پځه ويکځو      

  پرېوځي هغه  وک چې په زړه کې يې رنځ  وي او وايځ   په زمع کې هه  چې کې 

 په خ کو کورونو کې ....(( ښه ښ زيږه ( او قرار ونيس  طاسې خيره

نو دلته ا  ک س ېلکو هيييځانو طځه خطځا  کځوي چځې طاسځو د نځورو سځره طځوپير          

لرئ ځکه چې طاسې د رسځو  ا    هيييځانې يځې خ طاسځو لځه نځورو ښځځو  رځه         

غځځځوره او ېځځځرې ې ياسځځځت  طاسځځځو طځځځه ا  ک د خېځځځر  الرالئځځځق    د مکهرطيځځځا    

                                                 
 . ۳۳_۳۲(االحزا  : ٤۳ښ
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ېکمرغي در په هرخه ک له نو ډېر احتيا  کځوئ او د ځځان پځه هککځه د نځورو پځه       ن

  ېر اکر مه کوئ .

  (٤۴ښ.اي  د رسو  ا    په هيييانو پورې خا  دى ې لکه  نهه چې د پرد

   (٤۵ښا و اکا ساء لتمو ه  متا ا ااسئکو ه  م  وراء حاا  ا

کځو  د کځار  يځز پځړ      يرنې : ښښ او ککه چځې طاسځې غځواړئ لځه دغوهيييځانو  رځه      

 طر ېاه ((   ېيې د پرد ئغواړ

لکه  نهځه چځې د رسځو  ا    لځه واځا   رځه وروسځته د نځورو خککځو سځره د           

نکاح حرم  هځم پځه همځ ې هيييځانو پځورې خځا  و او لکځه  نهځه چځې پځه خنځاه            

 کولو ورطه دوه هراهره   ا  ورکو  په هم وى پورې خا  دي .

وينځځا پځځه ځځځوا  کځځې چځځې    ېدودي د ددکتځځور  ي الحميځځ  متځځولي د سځځي  مځځو  

 کتېناسځځتکورکځځور کځځې پ کمځځزورئ لځځه کيکځځه پځځه     ېدرسځځو   هيييځځانې دکځځوم  ښښ 

وايځي دا خويځو    ((ېوې او نورو ښځو طه  ههر طځه د وطکځو انځازه وېځوه      مامورې

نيځځک اقځځ ا  د قځځ ر او احتځځرا  وړ  مځځل دى چځځې د هغځځوى  ځځز  او وقځځار پځځرې    

امتيځاز او درنځاوى دى   ې هککخاز نه ږي نو دا  ېخون ي او امتياز ورطه حايک

وقاره مطمئ  او له ستونزو  ره خالي بون  طېرولځو  هاځکه هغوى طه په ارا  خ

امر وېو او دانه  ه  ېب دى او نه د هغځوى پځه قځ ر  خ  ځز  او درنځاوي کځې       

  .(٤۶ښدا يو ځانه ى امتياز دىې هککخ  ه کمت 

رځځه چځځې د حاځځا  پځځه نځځه دکتځځور اځځواد  يځځ المنرم وايځځي : يځځو لځځه هغځځه داليکځځو   

 ځځاموالي داللځځ  کځځوي د غځځض هېځځر ايتونځځه دي د خځځ اى ک لځځه زراځځه ښځځځې او   

                                                 
 دکتور  ي الحمي  اسما يل االنېاري .((  \(ښښ الءورى وا ر هاار ال يمقرازيه ٤۴ښ

 . ۵۳الحزا  : ا(٤۵ښ

 ور  ي الحمي  متولي .دکت \(ميادي نظا  الحکم ٤۶ښ
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ي  چې په هغځه وخځ  کځې    دالل  کو ېد رنظر ښکته اچولو امر پرو طه پونارينه 

روان ښ نځځاري( خ ميځځاح او مځځروک و او يولځځه دې داليکځځو  رځځه د    د مځځخ لو ځځوالر

 .(٤١ښالل اه   ياس ح ي  دى 

 وخورئ   د ښمخ او م ون  ( سرليک ې په هم ې کتا  ک

د مځځخ  ېهغځځې ښځځځې يځځ   ررسځځو  ا    د الځځل مځځخ هکځځو پکځځو طځځه واړاوه او پځځ      

لو والې او لنډ کارئ هې  پ ه وانه چوله او لکه  نهه چې حاځا  پځه لمانځځه    

 .(٤١ښاو حد کې نءته دى

سځره درسځو     نهځل ښ ر  ( حلر  اهوهکر يځ يق ښ ر  ( لځه  کرمځه هځ  اهځي      

ېه وک ه او غوښتل يې چځې رنځم يځې کځ ي     وينځې په نکاح سرته غد   ا   

 ښښ نځه خځو داد امهځا  المځومني  ښر  (     :مهر حلر   مر ښ ر  ( ورطه وويځل 

نځه ورسځره رسځو  ا  ښ ( يځو ځځاى ېځوى دى او نځه ورطځه پځه           خله ډلځې  رځه ده  

 (٤٤ښ((حاا  امر ېوى دى .

 

پځه نهځم هاځري کځا       دحاا  احکا  په پنځم هاري کا  کځې نځاز  ېځوي دي او   

کې د حنې  په غزوه کې ښځو خډون ک ى دى  خ نو دا خيره هه  ځوک ومنځي چځې    

وسځاطي داخځځو  هځم  ې  مکځي ونځځډه هځم واخکځي او پځځرده دې    پځه نهځځاد کځ   ې ښځځه د 

امهځا    ږي چې د حاا  احکځا  پځه  ېږي نو نوطېوننه نءي کوالى چې په پټه

 خځو هځم    ( هيييځانې او حتځر د رسځو  ا  ښ    يالمومني  ښر ( پځورې خځا  د  

نځځو رسځځو  ا   ىخ کځځه داسځځې وا ې ايځځ  لځځه وطکځځو  رځځه مطکځځق منځځع کځځ ې نځځه وېد

                                                 
 (ښ هراري او طرم ي(٤١ښ

 دکتور  ي الحمي  اسما يل . \(الءورى وا ر ها ار ال يمقرازيه ٤١ښ

 . ۲۶۱مخ  ۳(الطيقا  الکيري اله  سر  خ طاريخ  المم ولمکوک اه  نرير زيري نک  ٤٤ښ
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ولې او نځه هځه   ېځ طه ه ېد او  مرښ   ( هه د دى اي  له نزو   ره وروسته ولې ح

نو اسځال  ښځځې طځه انځازه      . زواطو او دمور او پالر مالقا  طه پرېتودلېيې غ

وکځ ي خ پځه رسځمي چځارو      و مرځامکې بمنې  ا ط ون وک ي  خکوي چې کار وک ي

 .(۱١١ښکې خډون وک ي ککه چې اسالمي ادا  مرا اطوي 

 

 له احاديثو  ره :

 .رسو  ا  ښ ( ښځو طه ناقېا  الرقل وال ي  ويکځې دي ځينې وايي چې :  ۱

ښ ېځځيهه د ښځځځو پځځه ېځځهاد    ئځځځوا  مرکځځې ورکځځ   ېځځوى دى خ وخځځور  ېد د

 کې ( سرليک  

و  ا  ښ ( طځځه ېځځوى دى لکځځه : ښ ېځځاورو هځځ     د ځينځځو روايځځاطو نسځځي  رسځځ  _۲

 وخال وه  (

يرنې : ښښ مءوره وک ئ لځه ښځځو سځره او مرال ځ  يځې وکځوئ (( موالنځا خځوهر         

الرحم  ليکي چې دا رواي  مال  کي قاري په مرقاة  کځې دقځ  ورد پځه ال ځاظو     

را نقل کځ ى دى او راوي يځې مرکځو  نځه دى او موضځو ا  کييځر کځې ورطځه هځې          

 .  (۱١۱ښل او ضريف وېکې دى هازخايکه 

 قرضاوي وايي : دا موضو ي دي چې  کمي ارزښ  هم نکري .

 _ ېيخ ناير ال ي  الياني وايي : دا  رواي  هې   ايل نه لري  .

د طح ه االحوکي خاون  وايي : د مامځع اليحځار خاونځ  پځه خ ځل کتځا  طځ کرة        

 الموضو ا  کې ليککي چې ماطه مراو  نه ښکاري .

                                                 
 دکتور الحمي ي متولر . \(  ميادي نظا  الحکم ۱١١ښ

 ا خوهر الرحم  .موالن \(اسالمي سياس  ۱١۱ښ
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 (۱١۲ښک  الرنا  حي  ازا   النساء (: ښ هک ۳

 دا حځځ ي  وايځځي ښښ هځځالک ېځځو  سځځ ي ککځځه چځځې د ښځځځې مننځځه وکځځ ي  . (( د دې 

نو وينځاوې  يمرتک ځو محځ    ح ي  په هککځه دکتځور  ي الحميځ  اسځما يل د     

چځې حځاکم او    ياني وايي : دا ضريف دى سره لځه دې دي لکه ېېخ ال رانقل ک ې

 يي چې دا هې  ده .کهيي يحيح خ کې دى . اه  مري  وا

: اه   ځ ي وايځي چځې دا حځ ي  د ضځري و لځه نمکځې  رځه دى او مرنځا يځر دا            

 سکمه ښر ( له ح ي  سره ټکر لري .

 ماني ده .ېپت لمن خيرالنساء ن امه ( يرنې د ښځو ة: ښ زا  ۴

 د طح ه االحوکي خاون  وايي چې ضريف دى .

 : الياني وايي چې موضو ي دى .

روايځځځ  نسځځځي   ايءځځځې طځځځه ېځځځوى دى مهځځځر      ېښښ د د: يځځځنراني وايځځځي چځځځې   

 (۱١۳ښموضو ي دى ((

 : سراوي او سيوزي ورطه ضريف ويکر دى .

 : اه  قيم نوزي وايي چې خ دا يحيح ح ي  نه دى .

ښ خځال وا النسځاء   ښر ( طځه د يځو روايځ  نسځي  ېځوى دى چځې         مر: حلر   ۵

چځې د دوى پځه    اان ار خالاه  اليرکة ( يرنې : ښښ د ښځځو مرال ځ  کځوئ ځکځه    

 مرال   کې هرک  دى ((  

 : الياني وايي چې دا ضريف دى .

                                                 
 المست رک لکحاکم . (۱١۲ښ

  ي الحمي  اسما يل . \الءورى وا رها ار ال يمقرازيه (۱١۳ښ



 
97 

 

رسځځو  ا    : حلځځر  انځځړ ښر ( طځځه د يځځو روايځځ  نسځځي  ېځځوى دى چځځې      ۶

يستءځير اځان لځم ياځ  مځ  يستءځير        ارمايکي دي : ښالي رک  اح کم امرا حتځر 

 (اکيستءير امراه  م يرال ها اان ار خالاها هرکه .

يو له طاسو  ره کو  کار طر و چځې مءځوره وکځ ي نځو کځه       کوي دېه نيرنې : ښښ 

مءځوره   ې وک يې پي ا نکځ ي چځې مءځوره ورسځره وکځ ي نولځه ښځځې سځره د        

د هغې مرال   وک ي ځکه چې د هغې په مرال   کې هرکځ    ېوک ي اوهيا د

 ((دى .

حځځ ي  پځځه سځځن  کځځې  يسځځر دى او ې د طح ځځة االحځځوکي خاونځځ  وايځځي چځځې : د د

 .(۱١۴ښ هم اراز منقطع هم دىهغه ډېر ضريف دى 

: موالنا خځوهر الځرحم  د طنزيځه الءځريره پځه حوالځه ليکځي : دا حځ ي  اهځ  ال  د          

په حواله رواي  ک ى دى خو په سځن  کځې يځې  يسځر اهځ        حلر  انړ ښر (

 .(۱١۵ښدى اهراهيم الهاېمي دى او دى په دروغ ويکو متهم 

امځځځرائکم ېځځځرار کځځځم و  : لځځځه رسځځځو  ا     رځځځه روايځځځ  دى چځځځې ښ اکا کځځځان_١

 اغنيائکم هرالئکم و امرکم الر نساء کم ايط  االر  خير م  ظهر ها (

يرنې : ښښ ککه چې وي امران ستاسو خ ستاسو له ټولو  ره ه  خکځک او ېځتم    

نو دځمکځې خېځډه غځوره ده د     ېي  دښځو په السمو کارونه  او ېي  هريالنمو

 مکې له ېاه  ره ((ځ

 داست ال  ونه  

سياسي حقوق ورکو  د دى سيب خرځځي چځې د ټځولنې واکمنځي ښځځو      ښځو طه 

 س ار  ېي .وطه 

                                                 
  ي الحمي  اسما يل . \(الءورى وا رها ار ال يمقرازيه ۱١۴ښ

 موالنا خوهر الرحم  . \(اسالمي سياس  ۱١۵ښ
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ځوا  : دا ح ي  لکه  نهه چې طرم ي وايي غريب دى او که يحيح هځم ېځي   

ښځو طه سياسي حقځوق ورکځو  دا مرنځا نځه لځري چځې د ټځولنې  ټځولې چځارې پځه           

 کرار ناس  وي . طه وس ار  ېي او نارينه دې وو  ښځ مومي ډ

چځارې هځه    مځوږ زپه ځوا  کې وايي :  ېخير د  ي المترا  يري ي د دې: استا

هغه وخ  په ټوله مرنا دښځو په الس کې ېي چې ککه وضځع ه لځه ېځي نارينځه     

و پځه چځارو اختځه    واو ښځې د نارينځه   (خنډلو خ وينځکوخدښځو په کار ښ پرولو

طځر  نځ  ښځځې هځم پځه ځينځو کځارونو کځې خځډون          ووېي او که چېځرې د نارينځه   

مرنا دا ن ه چې واک د ښځو په الس کځې ېځو او د حځ ي  مطکځب      ېوي نو ددک

کځور کتځېني او    رنارينه پځ  يرنې هم هم ا دى چې وضره په ټوله مرنا ه له ېي

 .(۱١۶ښښځې حکوم  په الس کې واخکي 

 

 د ښښ ل  ي کح قو  (( ح ي _١

ي لځه اهځي هکځره  رځه روايځ       يهراري خ اما  احمځ  پځه خ ځل مسځن  کځې او نسځا      

 رىک ى دى چې ښښلما هک  رسو  ا    ان اهځل اځارس طمککځوا  کځيهم هځ  کسځ      

 :ى د ر(( دې ح ي  طه طرم ي غريب ويک قا  ښښ ل  ي کح قو  ولو امرهم امراة

پځځر  ه چځځې د اځځارس خککځځو  ېيرنځځې ښښ ککځځه چځځې رسځځو  ا     طځځه داخيځځره ورسځځ   

هرخځز هځه   هغځوى   وارمايځل ښښ   نو واکمنځه خرځځولې ده   ځانونو   د کسځرى لځور   

ېځک نءځته    کځې  نءي هغه قځو  چځې واکمنځه يځې ښځځه وي (( او پځه دې       هريالر

کې زيان دى او له زيځان  رځه ځځان سځاطل وانځب دي او ټځو  هغځه         پ ې دى چې 

چځې هغځه دښځځې      ه چې دى ضرر طه لم  وهځي ځځان سځاطل ور رځه وانځب دي     

مهځر  والي  دى او د ښ امرهم ( ييغه  امه ده ټولې چوکۍ په کځې ېځامکې دي   

                                                 
 استاد  ي المترا  يري ي . \(م  اي  ني اء ۱١۶ښ
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حکځم  کځ    دښځځې طځه  اهځ  دي او    ووهغه خا  واليا  چې پځه اط ځاق د  کما  

او له مررا   رپوهې نءتوال مقتلر د  کم خ يدى او دښځې وال رښځې وال

د ښځې والي مقتلر دهغې  از ه او هغځه زيرځي    ې هککخوالې نه  ىر ره لې

 وار  دي کو  چې دښځو مرنځوي ځځواک کمځزورى کځوي او دهغځوى هځر  طځه        

داحځځ ي  پځځه امامځځ    ه ور رسځځوي خ دوهمځځه ډلځځه داسځځې ځځځوا  ورکځځوي :  يځځ م

   ظمي پورى خا  دى ځکه چې :

په ح ي  کې ککمه د ښ امرهم ( راغکځې ده چځې پځه امځر کځې ټځو  ېځيان او         الف _

لځځځوى   ښ  ردټځځځولنې ټځځځولر چځځځارې ېځځځامکې دي او دا يځځځوازې پځځځه امځځځار   ظمځځځ   

 ې وي .رياس  ( کې کې الى ېي چې ټولې چارې يې په واک ک

حکم د ککي  په مرنر راځي نځو د ځا  حکځم پځه ټولځو         ا  رپه ايولو کې پرد : 

قځځو  هځځه ږي نځځو مرنځځا داسځځې ېځځوه چځځې هغځځه  زاو هانځځ ې کېځځااځځرادو او ېځځامکو انځځ

نه ېي چې ښځه په کځې وزيځره ېځي خ هغځه قځو  هځه کاميځا  نځه ېځي چځې            رهريال

ې ښځځه پکځې   ښځه په کې نمهور رئيسه ېځي خ هغځه قځو  هځه هريځالر نځه ېځي چځ        

 لوم ئ وزيره ېي .

 امام   ظمي ن ى . ېټو  دولتي ارخانونه دي يواز ېنو مراد طر

ځوا  _ که چېرې ومنو چې حکم دلته  ا  دى نو قرينه يې د ايو  پوهانو پځه  

طځځه  ر رځځه يځځوازې امامځځ   ظمځځ واط ځځاق سځځره د ټولځځو ېځځامکو ااځځرادو او انځځزاو

واليځا  ( لکځه چځې وايځي :      لوى رياسځ  دى نځه ټځو     ېاړوي ښيرنې غر  يواز

طيږې پورطه کوي نو ښکاره خيره ده چې ټو  نارينه خځو درنځې   س ي درنې درنې 

 طيږې نه ېي پورطه کوالى .

  : دا حځځ ي  پځځه امامځځ   ظمځځي پځځورې ځکځځه خځځا  دى چځځې ښځځځې د نځځورو        

والياطو اهکي  لري او  امه قا  ه د نځر او ښځځې مسځاوا  دي مهځر هغځه چځې       
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پځه نارينځه    خځا  کځو    روي او دوالي   ظم يتثنر ېوسا په نو  دليل سره

پورې په ح ي  هان ې  اه  دي او دښځو منع هم ور ره  پځه حځ ي   اهتځه     وو

ې پځځه نر نځځه ېځځي کېځځ الى او نځځه روا ده ښ چځځ ېځځوې ده او لځځه اسځځتثنر  رځځه اسځځتث 

  هان ى نور منېيونه قياس ک و ( روالي   ظم

 رځه غځر  نځنړ    ښ امرهم ( چې له ک :  کماء په دې کې هم د نظر اختالف لري 

دى او که  ه  يرنې اياد ح ي  غر   ا  دى چې که پځه هځر قځو  کځې ښځځينه      

واکمنه ېي هريالي هه نه ېي او که  ه چې د رسو  ا    په کهځ  کځې مرهځود    

و چې هغځه د اځارس واقرځه ده خ دوهځم دا چځې ايځا ښځځې ټځو  واک پځه الس کځې           

قرينه  اهتوي چې دلته مطکب يا مرهځود  واخکي او که کوچني منېيونه هم خو 

وکۍ پځه اط ځاق    او وړې  زې او يوازې والي   ظمي ده او وړېار ال ه  يوا

 وسره ښځې طه ورکو  روا دي . ود اقها

 

ښځځځو طځځه د نمهځځوري رياسځځ  پځځه ېځځمو  د ټولځځو سياسځځي        

 و داليل :يحقوقو د ورکوونک

 

ه چځې دا حځ ي  لځه    دا ح ي  په يوې خايې پېتر پورې اړه لري دا ځکځ  الف :

 ر   چځې  د اځارس پځ   ېواوريې چې رسو  ا     ره هغه وخ  يادر ېو ککه 

خککو د کسرى لور حکوم  کوي داځکه چځې پځه هغځوى کځې داسځې نارينځه نځه        

وپاطې چې حکوم  يې ک ى واى خ ولې چې ا  طرالر ورطه د خ ځل حييځب      

 قيولې ک ى وې .اخېر

کسرى طه ليک ورولېږه نو هغه دا ليځک  هغه داسې چې ککه چې رسو  ا    

د هغځه پاچځاهي هځم     ېوک لې چې خځ اى ک  د  اک  نو هغوى    ورطه خېر ې ير
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هم اسې ټوټې ک ي نو ا  ک  ورطه دا خېرى قيولې ک لځې او يځو د هځل پځه وبلځو      

خ او  يې پېل وک  نو هکته داسځې نارينځه نځه وپځاطې چځې حکومځ  يځې کځ ى واى        

 ېکځځې واخېسځځ  او زيرځځي ده چځځې هځځر قځځو  د   ښځځځې دحکومځځ  واخځځر پځځه الس 

ږي هغځه هځه ناکځا  او پځاطې وي نځو دا حکځم پځه دې واقرځر پځورې          ېحال  طه ورس

چې : د اړون  دى په  ايو  ال قه کې دامسئکه اختالاي ده خ اما  غزالي وايي 

 . (۱١١ښ   هغه له  مومي   ره نه غورځوي خا  سيب ل اره د  ا  واردې

طکيځځه قرينځځې طځځه وېځځي ځکځځه چځځې رسځځو  ا    د      او دلتځځه کېځځ لې ېځځي چځځې   

يوخا  قو  له کې ي  او  رنهځوالي  رځه خيځر ېځو او د هغځوى حځاالطو طځه پځه         

ک  نځو دا پځه همځ ى پېتځې پځورې      کتنه او مطالرې سره يې داسځې حکځم يځادر   

رو ېځ وړانځ ې پځه ډ   رد سځترخو پځ   مځوږ په  ېر کې او ز موږخا  دى ځکه چې ز

 ېېځو  ۍپځه خ کځو چځارو کځې هريځال      خځو ى هېوادونو کې ښځو حکومځ  کځ ې د  

 دي .

  : دا حځ ي  کځځه  ځه هځځم هرځاري روايځځ  کځ ى دى خځځو لځه احځځادو  رځځه دى او د      

 . (۱١١ښاحاد حکم ظني وي ېېخ محم   ي ه هه احاد احادي  له سره نه منل

 اهوحني ه ښ رح ( هه په مءهورو احاديثو  مل کاوه او په احادو نه . اما 

ېکنځ ه( دليځل نځه دى    دا ح ي  قطري ښ پر ي وايي : استاد  ي المترا  يري 

خ لکځه ونځو  د لمانځځه خ    چې  مل پرى حتمي ېي او قطري  مل پځرې وېځي   

نځورو داليکځو روا    رمرال ځ  پځ   روبه خ زکا  او دا يو ظني ح ي  دى او د ظنځي 

  .(۱١٤ښدى 

                                                 
 غزالي . (المستې ر اما ۱١١ښ

 دکتور  ي الحمي  اسما يل .  \(الءورى وا ر ها ار ال يمقرازيه۱١١ښ

 اسما يل

 استاد المترا  يري ي . \(م  اي  ني اء ۱١٤ښ
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او ظنځځي دى خولځځه  منځځو چځځې دا حځځ ي  د احځځادو لځځه نمکځځې  رځځه دى       ځځځوا  : 

 کمځځاء پځځرې  مځځل کځځوي ځکځځه چځځې قځځوي  زلځځه و پرطځځه ټځځو  نمهځځور خوارنځځو مرت

خومان د  مکي چارو ل اره  هړ دى خ ډېر ېځر ي احکځا  لځه احځاد حځ ي   رځه       

 اخېستل ېوي دي .

 دا خيره چځې امځا  اهځو حني ځه ښ رح ( پځه احځاد حځ ي   مځل نځه کځاوه سځيي نځ ه خ            

وانب خ ځي خ   اکثره حن يان خ ېوااع خ حناهکه او مالکيان په احاد ح ي   مل

 چې احاد ح ي  ظني وي . ېسره له د

اکت ځځاء  پيځاوړي خومځان    رو چځې پځه احځځاد حځ ي   مځل او پځ     منځ رد : کځه چېځرې و  

خ ايي قوانينو کځې دي ښ هړ والې ( سيي ده خو هيا هم دا په م ني حقوقو او نن

پځه سياسځي چځارو کځې نځه ځکځه چځې دا ډېځره مهمځه او خطرناکځه موضځو  ده نځو             

 ظني ح ي   مل ونءي طر و چې مءهور او متواطر نځه وي خ چې په پکار دي 

ککه چې  کماء دا ېر  خ ي چې په مېکح  مرسکه کې هاي  مېکح  حقيقځي  

وي ځکځه چځې دا    نځه  هاي  دليل ظنياو يقيني وي نو دلته خو په ا کر ډو  سره 

 سځتر خ او هځل دا چځې دا   خ او قران يې دومره  ې نه ن ه کځ ې مستقکې چارى دي 

و  ېځي  چې يو احاد  او ظني ح ي  په سياسي قانون کې په کار واچځ خطر دى 

 ستل ېي .ېراو و او غټې غټې سياسي مسئکې طرې

ځوا  : قاضي د خواهانو په خواه  ايېکه کوي له دې خواه  نه خځو يقځي  نځه    

  اهتيږي مهر د خومان پياوړطيا .

قځانون او  رد : دا قياس يحيح ځکه نه دى چې دلته خيره دهغو حځ يثو ده چځې   

خځواه  اکت ځاء    رږي او له دې سره سره هيا هم قاضځي د يځوط  پځ   ېقلا ېمېر  ک

نه کوي دوه  خواهان او ککه ناککه  کور خواهځان راهځولي او سياسځي احکځا  لځه      
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ر ېځ چځې لځه ډ   ي نځو پکځار دي  م ني او ننايي احکامو  ره په خطځر کځې کځم نځه د    

 .احتيا   ره کار واخستل ېي 

مسائکو کې هه په مءځهورو او متځواطرو احځاديثو  مځل      لنډه دا چې په سياسي

کوواو احاد ح ي  هه هغه وخ  منو چې مسئکه مسځتقکه ښ ازاده او ځځانه ې (   

  خ مطکځق خ  يځ نه وي مثالً : د احاد ح ي  په واسطه مامځل ط ېځيل ېځي پځه مق    

خا  او  ا  کې يې منو او په مستقکه مسئکو کې چې په قران کې نه وي هيځان  

 احځاديثو مځل پځرې نځه کځوو خ مهځر ککځه چځې پځه مءځهورو او متواطرو         ېوى نو  

  يو  ېي .

او که  چېرې په احځاد حځ ي   مځل ضځرور و خ ځو نوهيځاهم حځ ي  پځه دوه ډولځه          

 دى .

رسو  له لکه چې  ي_ هغه چې حکم يې د هر وخ  او هر ځاى ل اره ېرير  و ۱

او مقېځځ   ا     رځه  ځځه د رسځځو  ا    او ميکځ  پځځه حيځځ  يځادر ېځځوي وي   

طرينه  ځا  ېځرير  وي خ او قځرائي  ښ نتځې نتځانې ( پځه دې داللځ  وکځ ي لکځه          

 حاللو  او حرامو  خ امر او نهي نو دا  ا  ېرير  او  مل پرې وانب دى .

او ځانه ي ځاى ل اره وي نو دا  ځا    _ هغه احکا  چې ديوې ځانه ې مودې ۲

خ د ط ونونځو السځکيک    ېرير  نه دى لکه د لتکرو لېږ  خ د قاضيانو مقځررو  

خ دمځځالي چځځارو طځځ هير او .... ځکځځه چځځې دا احکځځا  لځځه رسځځو  ا    نځځه دامځځا  او  

او نمهځځور رئځځيړ پځځه يځځ   يځځادر ېځځوي دي خ نځځو دا ېځځرير  نځځه خ ځځل کېځځږي      

 .ډو   ره دي  ېهم له سياسي چارې هم 

رسځو  ا     رځه د قاضځي پځه طوخځه يځادر ېځوي وي        لځه   هم ارنهه  ه چځې  

نه دالل  وک ي چځې پځه دې کځې د يځوې خايځې ټځولنې د مېځکح         اوغو ه قري

مرا ا  ېوى دى خ داهم ېرير  نه دى يرنې د يوې خايځې ټځولنې مېځکح     
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ه ده چځځې ا ځځاطو   ېځځرير  نځځه خ ځځل کېځځږي او ښځځکاره خيځځر  رطځځه کتځځل او دهغځځې م 

خځ  کځې    انهه ( کې د قانون د نوړښځ  پځه و   سياسي ېرير  ښ د ېرير  دې

 ه کې وي هماغه  مرا اطوي نو همځ ا المځل دى چځې       پهچې د ټولنې مېکح

هرځاى او هر وخ  کې وينو چې هر قانون د ټولنې او وخ  سره طځوپير لځري او   

 ږي .ېد ټولنې او وخ  له ه لې و سره ه ل

لنډه دا چې په دې ح ي  کې هم ديوې خايې ټځولنې مېځکح  طځه کتځل ېځوي      

 : دي او په يوې خايې ټولنې پورې اړه لري ځکه چې 

امځځا  او نمهځځور رئځځيړ پځځه طوخځځه  د : دا حځځ ي  لځځه رسځځو  ا     رځځه د وخځځ  ۱

يادر ېوى دى او د رسو  ا    او ميک  په طوخه ور ره نه دى يځادر ېځوى   

 نو  ا  ېرير  نه دى او نه پرې  مل وانب دى .

: په دې کې د يوې خايې ټولنې مېالح طر نظر الن ې نيځو  ېځوي دي چځې د     ۲

و په وخځ  کځې دغځه مېځکحتونه د هغځې  ټځولنې غوښځتنه وه او        حکم د يادرول

چځارو سځره اړه لځري او پځه سياسځي چځارو       قرينه دا ده چې  دا ح ي  له سياسځي  

ږي نځو ځکځه د هځر وخځ  او هځر ځځاى       ېکې د يوې خايې ټولنې مېځالح مرا ځاط  

  .(۱۱١ښږيېسره ه ل

دکتځځور يځځالح الځځ ي  د هځځوس د دکتځځور  ي الحميځځ  متځځولي ځځځوا  داسځځې         

رکوي : ح ي  په هر حا  دليل دى که پځه سياسځي احکځامو کځې وي او کځه پځه       و

ننايي کې که ظني وي او که قطرځي ځکځه چځې : اقهځاء وايځي : ښښ الريځرة هرمځو         

 الک   الهرېو  السيب ((

                                                 
 دکتور  ي الحمي  متولي . \(ميادي نظا  الحکم ۱۱١ښ
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يرنې : ښښ ا تيار د ل    اموالي طه دى نځه د سځيب خايځوالي طځه خ يرنځې کتنځه       

ه خا  سيب او واقرې طه چې په هغځه کځې   هاي  د ل    اموالي طه وېي  نه هغ

 يادر ېوي دي .((

: دا چې په سياسي احکامو کې د خايې  ټولنې مېځالح مرا ځا  ېځوي دي     ۲

له خ ځل م هځو   رځه     ېخ دا په دې غو ه قرينه کې الى نءي خ چې دا ح ي  د

وغورځوي ځکځه کځه دا خايځي  پځه وضځري قځانون ښ د انسځاني کهځ  محېځو           

ېځي نځو مرا ځا  هځه ېځي مهځر پځه اسځالمي ېځرير  کځې            قانون ( کځې مرا ځا   

سځځتکو ر  کځځې لځځه نېويځځو  رځځه د احکځځامو د وېنءځځته دى خ پځځه اسځځالمي ېځځري

 ځانته الرې دي .

ږي نو پکځار  ې: که په سياسي چارو کې د ټولنې مېالح طر نظر الن ې نيو  ک ۳

دي چې پځه ننځايي خ مځ ني او ..... احکځامو کځې هځم مرا ځا  ېځي او کځه داسځې           

 .(۱۱۱ښږيېنو ح ي  له پامه غورځو  ک وېي

 مځل   يي چې : زه نه وايځم چځې پځه حځ ي  دې    رد : دکتور  ي الحمي  متولي وا

ږي زه وايم چې هغه ح ي  دليل او حا  کې الى نءي چې  احځاد وي او  ېنه ک

مستقکه مسئکه  ې ي چې په قران يځا متځواطرو او مءځهورو احځاديثو  اهتځه نځه       

و هغه يځوازې احځاد حځ ي  حاځ  نځه خ ځي خځو ککځه         وي لکه سياسي مسائل خ ن

 چې راويان دوه ېي هيا يې په منکو کې د هغه په نزد هې  ممانر  نءته دى .

و دا قا ځځ ه چځځې ښښ الريځځره هرمځځو  الک ځځ  الهرېځځو  السځځيب ((      و: د اقهځځا ۲

مطکقه نه ده او که دا قا  ه هم ومنو نو دا د ايځو  ال قځه قا ځ ه ده او ظنځي ده     

                                                 
 دکتور يالح ال ي  دهوس . \(الرکي ه طوليته و  زله ۱۱۱ښ
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مراير  کماء په ايو  ال قه کځې د انتهځاد امکځان وينځي او دوى      نه قطري او

 .(۱۱۲ښله اما  ېازيي سره موااق نه دي چې د ايو  ال قه قا  ې قطري دي

ځکه په قطري قا  ې يا نص کې داختالف ځاى نه وي او دلته ځينځې مسځائل   

دي چې اختالف پکې ېته دى لکه مثي  د يو پځه نظځر او من ځي دهځل پځه نظځر خ       

لکه اختالف په مېکح  مرسکه خ استحسان خ ېر  م  قيکنځا خ دا يځحاهي   او 

قو  خ استحېا  حتر په قياس او انما  کې خ سره له دې چې ټولې قا ځ ې  

اخځتالف پځه   له قران او سن   ره اخېستل ېوې دي لکه چې هم داسځې د نظځر   

  خناسځخ او منسځوخ کځې هځم ېځته دى نځو هم اسځې         ا  خ خا  خ مطکق خ مقيځ 

د قيکولځو ل ځاره   ف د احاد ح ي  پځه احتاځاک کځې هځم ېځته دى ځينځو يځې        اختال

 ېرزونه ټاککي دي : 

: دا وينا چې وضري سياسي قځانون ښ د انسځاني کهځ  محېځو  قځانون ( کځې        ۳

ږي مهر دا پځه اسځال    ېخو هه د يوې خايې ټولنې مېالح طر نظر الن ې نيو  ک

 ى دى چځې هغځه  ځه چځې لځه      و دې خيځرې طځه پځا  کځ    واقها .غکطه ده کې نءته ده 

رسځځو  ا      رځځه د امځځا  او نمهځځور رئځځيړ پځځه طوخځځه يځځادر ېځځوي وي هغځځه    

لکځځه د لتځکرو لېځږ  خ د قاضځځيانو مقځررو  د مراهځ اطو طځځ ون     . ېځرير  نځه دى   

 او .....

ږي ېځ ټولنې مېالح طر نظر الن ې نيو  ک ې: دا چې په سياسي چارو کې د يو ۴

دا خيره  منځو هځر ککځه چځې  اهتځه       موږو  ېي خ هاي  په نورو احکامو کې هم وني

مسځئکه کځې د خايځې ټځولنې مېځالح طځر نظځر النځ ې نيځځو           ۍېځي چځې پځه االنځ    

قرينځه ونځود    سځمه  ېوي و او د هغې په ه لون سځره هايځ  حکځم هځم هځ   ېځي او       

ولري نو  ه مانع نءته دى چې هغه هم لنډ مهځالې ښ مځؤقتي ( وخ ځل ېځي او لځه      

                                                 
 (الموااقا  اهو اسحاق ېازيي .۱۱۲ښ
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 پځه لځه مسځا   رځه    م خ مثالً : د اوښ د ورکې لو حک  ا   ره خا  طه واوړي

   خ د زوى ل ځاره د پځالر د خځواه  نځه منځل خ د      رځ کې د ځوانو ښځو ايسځارې  و

   خ نرخنامځه ورکځو  خد قځران پځه     په حق کې  دخاون  د خواه  نه قيکېمېرمنې 

 طرکيم پېسې اخستل او ..... 

د اما  او د دول  د رئځيړ  ږي چې دا حکم له رسو  ا      ره ې ه پېژن   ک

 طوخځه  او دا حکم ور رځه د رسځو  ا    او ميکځ  پځه     ىد ىپه ي   يادر ېو

 دى ؟ ىيادر ېو

 دکتور يوسف قرضاوي داسې ليکي : 

 : قراينو او حاالطو طه په کتنه . ۱

: چې د ح ي  موضو  مېکح  وي او سياسي خ يځا اقتېځادي يځا  سځکري      ۲

 ري .او يا اداري چارو پورې اړه ول

: چې د هغه مرالف نېو  ونود ولري طر و وپېژن   ېي چې دا امر د يځو   ۳

قتيال ....ا حځ ي  چځې د غنيمځ  د    خا  وخ  ل اره و خ اوهړ لکه د ا م  قتل 

ش له اي  سره ټکر لري او دمااه و په ني  اغېزه کوي او قرينه هځم ونځود   وې

داسځې احاديځ     لري چې هغه نهاد طځه د مااهځ ينو طرغيځب او طءځويق دى نځو     

ښ لنډ مهالي موقتي ( دي او لکه اما  مالک رح  چې وايځي : دا پځه امځا  پځورې     

 .(۱۱۳ښاړه لري  چې ورکوي يې او که نه 

ېځي چځې دا حځ ي  هځم لځه همځ ې ډلځې         ىېېخ  محم  ېکتو  وايي چې کې ال

 . (۱۱۴ښ ره وي 

                                                 
دکتور يوسف قرضاوي اودااالحکا  ار طميزال تاوي م  االحکا  اما  قرااي  ره  \(اقه الزکاة ۱۱۳ښ

  ي الحمي  اسما يل را نقل ک ي دي .

 ېېخ محم  ېکتو  . \(االسال   قي ة وېريرة ۱۱۴ښ
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و يالح ال ي  دهوس وايي : که په ټولو احکامو کې مېکح  مرا ځا  ېځي نځ   

 ږي .ېسن  له پامه غورځو  ک

سن  له منځه نه ځي خ اقهاء وايي چې له رسځو  ا     رځه    دې  ر_ ځوا  : پ

چې داما  يا قاضي په ي   او يا د خ کځو طارهځو پځه اسځاس کځو  حکځم يځادر        

 مځل    دې ډو  سځنتو   روي چې دا حکم  ځا  دى نځو پځ    ېوى وي او قرينه پرې نه

 .(۱۱۵ښوانب ن ى

 هغځه   پځر  غوى    ره د رسو  او ميک  په ي   يادر ېوي دياو  ه چې له ه

 مځځل وانځځب دى خ هځځل دا چځځې سياسځځ  ځځځان طځځه ځځځانه ى زييرځځ  او لځځه نځځورو     

سځره طځوپير لځځري خځورو چځې  پځه قځځران کځې د ېځر ي احکځامو ايتونځځه د          وقوانينځ 

( پځه ېځاوخوا کځې    ۲١١ايتونځو  رځه د ښ    (۶۶۶۶نورو ايتونو په پرطکه کم دي  له ښ 

ورې اړه لري ډېر کم دي او هيځا  پځه   يا وينو هغه ايتونه چې په سياس  پدي او ه

مهځځر سياسځځي چځځارى يځځې  ىد ى يځځاداطو او نځځورو مرځځامکو کځځې يځځې ط ېځځيل کځځ 

ښ القځران اېځل ايمځا اليتغيځر ونمځل ايمځځا       مامکځه پريتځې دي  .  اقهځاء وايځي :    

ي دي يرنې : قران هغه  ه چې طغير نه خوري پځه ط ېځيل سځره هيځان کځ       يتغير (

هغځځه يځې مامځځل پرېتځي دي اوهايځځ  پځه يځځاد ولځرو چځځې      او  ځه چځې طغيځځر خځوري   

 ي ېځ موضځو     سځتقکه مخيره پځه هغځو احځاديثو کځې ده چځې احځاد وي او        موږز

 .چې نه په قران کې وي او نه په مءهورو او متواطرو احاديثو کې

يځادر ېځوي    ه چې له رسو  ا     ره د دول  د رئيړ يا قاضي پځه طوخځه    

هغه  ا  ېرير  ن ى لکه چې رسو  ا    ارمايي : ښښ  چځا چځې پځه ننځ       دي

                                                 
 دکتور  ي الکريم زي ان . \(ارد او دول   ۱۱۵ښ
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(( نځو   همځ ه دى . ه  يو   يې درلود نو دنن  سځامان يځې د  کې  وک ووابه او 

 .(۱۱۶ښ مل قاهل وخرځي   ن ى چې په هر وخ  کې ددا ح ي   ا

اما  کاساني وايي چې وبونکي طه دا سامان او ېيان ورکځو  د انرځا  پځه ډو     

م  دى چې ورکوي يې او که نه خ او کځه ور يځې   خوښ  طءويق ل اره دي او اماد 

 .(۱۱١ښنه ک ي نو  ه خناه پرې نءته دى

هم ا راز په سياسي احکامو کې ځينې احادي  ېته چې ځينې اقهځاء وايځي خ   

دا امر له رسو  ا     ره د اما  يځا دولځ  د رئځيړ پځه طوخځه او ځينځې وايځي        

     رځه د رسځو  او ميکځ  پځه يځ   يځادر ېځوى دى        چې دا امځر لځه رسځو  ا   

يرنځې : ښښ چځا   اهځر لځه ((    ةارضځا ميتځ    ارمايي : ښښ م  احيارسو  ا    مثالً : 

چې اهاده ک له ېاړه ځمکه نو هغه د هم ه ېوه (( نځو امځا  اهوحني ځه رح وايځي     

 رځه د امځا  او د دولځ  د رئځيړ پځه يځ   يځادر         چې دا امر لځه رسځو  ا     

مکو په اهځادولو کځې د امځا  يځا  د دولځ  د رئځيړ انځازه        ځدى نو د داسې  ېوى

ېر  ده خ خو اما  ېااري رح  وايي  چې دا امر له رسو  ا     ره د رسځو   

 پځځه  مکځځوځاو ميکځځ  پځځه طوخځځه يځځادر ېځځوى دى نځځو د امځځا  انځځازې طځځه د داسځځې       

 اهادولو کې اړطيا نءته ده .

ځکځه   ځينې وايي چې دا  ځا  ېځرير  دى   هم ا رنهه  ح ي  د ښ ل  ي کح قو  (

له رسو  ا     ره د دول  د رئيړ په يځ   يځادر ېځوى دى خ طځر  ځو       چې 

 چې دا احتما  په دى ح ي  کې مونود وي نو د  ې نې قاهل ښ نوخه ( دى .

او کځارونو  رځه     ي الوها  خالف وايي : هغه  ه چې د رسو  ا    له وينا

 ېرير  ن ي دا دي : 

                                                 
 مسن  احم  او هيهقي . (يحاح الستة مهر نساييخ موزا اما   مالک خ۱۱۶ښ

 (الي ائع الېنائع .۱۱١ښ
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ه چې ور ره د انساني زيير  په غوښتنه يادر ېوي و لکځه ناسځته    غه : ه ۱

کځارونو مېځ ر د هغځوى         خ خوراک خ  کل او ..... ځکه ددېخ والړه خ خو

د هغځځوى   انسځځاني  دى خځځو ککځځه کځځه داسځځې  ځځه ور رځځه   ې هککځځ خ رسځځال  نځځه

يځځادر ېځځي او دليځځل پځځرى قځځايم ېځځي چځځې غځځر  طځځرى  ځځا  ېځځرير  دى نځځو هيځځا    

 رپسې وانب ده .اقت اء  و

يځادر ېځوي وي لکځه د هغځوى   د      طځرې : هغه  ه چې دانساني پوهې په ا ر ۲

لکه د هغوى   طارهځه پځه سځوداخرئ او کرونځ ه      خاساس رطارهو پاوزيرکتيا

نځو دواخځانو پېژنځ لو    يکې خ د لتکرو په طنظځيم کځې خ ننهځي طځ هير کځې خ د ځ     

اسځاس يځو ځځاى     رخ ځل اکځر پځ   مثالً خ د هځ ر پځه غځزا کځې رسځو  ا     د       او ....

اسځاس هغځه ځځاى طځځه    رپ ېمرکځز نيسځي .خوهيځا د خيځا  هځ  منځځ ر ر  د مءځور      

 ونکې د ېرسځځو  ا    وليځځ   چځځې د مځځ ينې اوسځځخ همځځ اراز طغيځر ورکځځوي   

خرمځځا ونځځې يځځااوي رسځځو  ا    ورطځځه وارمايځځل : ښښ چځځې مځځه يځځې يځځااوئ ((  

ورک له هيا ورطه رسځو   هغوى هم اسې وک   چې په پاى کې يې مېوه له السه 

 ا    وارمايل چې طاسو په خ کو دنيوي چارو کې ډېر ښه پوهېږئ .

خ يادر ېوي وي خو دليل پرې  اهځ  دى : هغه  ه چې له رسو  ا     ره  ۳

چې دا د هغوى   پورې خا  و  لکه له  کورو  ره له ډېرو ښځو سره نکځاح  

 .(۱۱١ښطوخه  مل کو هان ې په يواځې کو  خ د خزيمه  ر   په خواه  

نځځو ښځځکاره خيځځره ده چځځې هځځر حځځ ي  ېځځرير  نځځه وي ېځځاي  دا حځځ ي  ښ لځځ  ي کځځح  

قو  ( هځم د رسځو  ا    د طارهځوخ پځوهې خ اسځتر اد زيرکتيځا او حځاالطو پځه         

کتنځځځه لځځځه هغځځځوى    رځځځه يځځځادر ېځځځوي وي چځځځې د همځځځ ې وړانځځځ  وينځځځې          

 ښ پېءييني ( سره سم هغه پاچاهي ټوټې ټوټې هم ېوه .

                                                 
  ي الوها  خالف . \ايو  ال قه (۱۱١ښ
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 تېېا  او طاريري پانم

 

  تې ېطاريري پ:الف 

ل  رځه طځر اوسځه پځورې دا لځ ۍ روانځه ده چځې        ېځ اوله ډله وايي چې د اسال  له پ

حکومتي کارونځه او مهځم پکځې د دولځ  رياسځ  او پځه پارلمځان کځې غ يتځو           

سځره لځه دى چځې پځه يځ ر د اسځال        .و پورى خا  کځ ي دي  وېرير  په نارينه 

 ېيځځر هځځا ککتځځوره خ مهځځ هي مثق ځځي غځځوره او  ځځالم ېلکو هيييځځانو پځځه  کځځې د سځځ

ښځې وي او اړطيا هم احساسې له د رسو  ا    پځه  ېځر کځې هيځا د يځحاهه      

و په وخ  کې ډېرې ېوراخانې وېوې خو يوه ښځه يې هم ورطه را ونه هککځه خ  و

اه  ق امه ليکي : ښځه نه د امام   ظمر مستحقه ده او نه دنورو واليځاطو او  

 .(۱۱٤ښدى رروزو  ره يو هم نارينه والد امام  له ې

په مطکقه طوخه دا ويل چې په يځ ر اسځال  کځې ښځځې پځه کځارونو نځه         _ ځوا  :

 مار  ېوې غک  دي .ودي خ

  ښځار   رد حلر   مځر ر   پځه هککځه روايځ  دى چځې هغځه ا  الءځ اء ښ ر  ( پځ        

 ليځځو ېيځځا د امنيځځې قومانځځ ان  نهرانځځه چځځې  پځځه نننځځۍ ايځځطالح ورطځځه د بانځځ ار 

و له نمکځې  رځه   يکېږي ټاککې وه اود ښار امني  د  امه والياطو يا لوړو چوک

 . ىد

                                                 
 (المغني اله  ق امه .۱۱٤ښ
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_ رد : اهځځ   رهځځي مځځالکې پځځه االحکځځا  القځځران کځځې او ېځځېخ  يځځ الرا   طځځوه دا  

 .(۱۲١ښسره مرالف ديرواي  يحيح نه خ ي ځکه چې دا د ښ ل  ي کح ( له ح ي  

حلځر   مځر ر  سځره     او هل دا چې د حاا  اکر لځه هځر چځا  رځه وړانځ ى لځه      

 پې ا ېو نو هغه  نهه له خ ل اکر  ره مرالف کار کوي ؟

_ ځوا  : د کتور اهراهيم وايځي : دا ښځکاره خيځره ده چځې حلځر   مځر ر   ا        

امنيځ  نهرانځه ټځاککې وه او هېچځا پځرې ا تځرا  ونکځ  نځو دا         رالء اء د ښار پ

ه  د رسځځو  ډېځر  مځځر خاونځ ه و   لکځه انمځځا  داسځې ېځځوه . ا  ېځريک ر   چځځې د   

پځځه وخځځ  کځځې هځځه ورکځځره يځځحاهه طکځځل او راطکځځل او ډېځځرو يځځحاهه و هځځه    ( ښا 

م ى لځه حلځر    واکرله هر چا لځ ورکره ې ې ييا کولې خ او منو چې د حاا  

 .ى مر ر  سره پي ا ېو مهر دا د رسو  ا    په هيييانو پورې خا  د

خځډون داللځ     رپ : يو هم له هغو داليکو  ره چې په سياسي چارو کې د ښځو ۲

کځځځوي دا  المځځځومني  حلځځځر   ايءځځځې ر   ک نځځځه ده چځځځې د درې زره کسځځځيزه  

 ونکي لتکر په سر کځې لځه مکځې  رځه هېځرې طځه ووطکځه او لځه حلځر           ېننه

 کځځي ر  سځځره يځځې هيرځځ  ښ بمنځځه ( ونکځځ ه او دحلځځر   ثمځځان ر  د وينځځې       

د  ثيځ  يځې لکځه د دولځ     يغوښتنه يې کوله خ د هغې رياس  په قځو   اهځ  او ح  

 مځثالً  خرئيړ داسې و خککو هه ورطه په ديني او سياسي چارو کې رنو  کولځه 

ل چځې دلمانځځه   يځ امام  مرتکف ېځو چځې ځينځو هځه و     رککه چې قو  د لمانځه پ

ر ر  يځاداوه نځو حلځر   ايءځې     يځ هځه زه ه زکحځه ر  کځوي او ځينځو    هځ امام  

وي ر   مروان طځه ووېځل چځې دلمانځځه امامځ  هځه  يځ ا  د زهيځر زوى ر  کځ         

 اوښکاره خيره ده چې  وک د لمانځه  اما  ټاکي هغه د دول  رئيړ وي .

                                                 
 (نظا  القلاار االسال  .۱۲١ښ
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طځه راغکځل خ چځې پځه     ککه چې  ايءه ر  هېرې طه و رسې له يوه ډلځه خکځک ور  

ر   د ښ لځ  ي کځح  قځو  د حځ ي  راوي ( هځم و ککځه يځې چځې          ههغوى کې اهځوهکر 

هغځځه خوليځځ   چځځې د لتځځکر ټځځو  اختيځځارا  د  ايءځځې ر   پځځه الس کځځې دي      

طځه   ېم ى دوږي او خککو لځه زکحځه او زهيځر ر    رځه لځ     ېاکمنه ده امر يې چکو

ل هځه يځې   يځ رنو  کوله نو په لتکر کې يې ېځامل نءځو او هېرطځه ورخرځېځ  او و    

رسځځو  ا     رځځه مځځې  چځځې د نمځځل پځځه ورځځځو کځځې ماطځځه يځځوې خيځځرې چځځې لځځه     

نځژدې و د  ايءځې ر  لځه لتځکر سځره يځو ځځاى         ه نځه  اورې لې وه خټه وک لځه کځ  

 .  (۱۲۱ېم

ر  له لتکر سره يوازې له هم ې کيکه يو ځاى نءو چځې د   د  ايءې خنو هغه

 رځځه  ېلتځځکر ټولځځه واکمنځځي لځځه  ايءځځې ر  سځځره وه خ د هغځځې رياسځځ  لځځه د    

او احنځځف هځځ  قځځيړ طځځه يځځې ليکونځځه ولېځځږ        خککځځو  ېمرکځځومېږي چځځې د هېځځر 

هځځې  نځځه  ريسځځه نځځه وه چځځې پځځ ئحلځځر   ايءځځه ر  د مرمځځولي خککځځو پځځه سځځر ر  

ر يځ ر او  يځ ا  د زه يځ هې   په هغوى کې لوى لوى  يځحاهه لکځه : زکحځه خزه   پو

 زوى ر  ېامل وو .

رځځ   رځځه ياسځتاد ظځځاار القاسځمي ليکځځي : د  ايءځځې ر  پځه رياسځځ  کځځې لځه ه    

 .(۱۲۲ښپرطه نور هې  کم نه وو يرنې  ايءه ر  په ټوله مرنا رئيسه وه

ره وه ېځ لتکر په سر ام _ ځوا  :  ايءه ر  نه نن  طه وطکې وه او نه د ننهي

هغځځه د  ثمځځان ر  د وينځځې د غوښځځتنې ل ځځاره وطکځځې وه خ نځځو دا خځځو  ځځا    ېهککځځ

چې د دوى په نظر والي   امځه پځه ټځولنيزو چځارو کځې       ل ېوالي  نه دى ښ سره 

 هم سکطه او واک درلود  دي . (  يو کار رپ

                                                 
 دکتور  ي الحمي  اسما يل نقل له ېرح النهاه  ره .\( الءورى وا رها ار ال يمقرازيه ۱۲۱

 (نظا  الحکم ار الءريره .۱۲۲ښ
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_رد :اسځځتاد  يځځ المترا  يځځري ي وايځځي : دا يځځحيح نځځ ي چځځې  ايءځځه ر      

هغځه د يځو   ې وه خ هککځ زې د  ثمان ر  د وينې د غ  اخستکو ل ځاره راوطځې   يوا

ا د چځارو د ا ځادې   رلتکر په سر کې د وضرې د ايالح اود ېځو  يننهې ونک

ل اره راوطې وه  او هغې ټو  سکطا  او الز  اختيځارا  درلځود  لکځه اهځوهکره     

 ولي له .ي ر  چې د هغې هء  ه واکمن

  کيځځځه وايځځځي :  ايءځځځه ر  دلتځځځکر  ة ا ر مځځځودودي رحمځځځکځځځ_ سځځځي اهو اال 

 .(۱۲۳ښښتوني اميره وه او لتکر هه هم د  ايءې ر  د لتکر په نامه يادې هر

  و هځځم ويځځحاهه  خ_ ځځځوا  : دا د ايءځځې ر  خ ځځل انتهځځاد و او خطځځا ېځځوله     

هغځځځې خ کځځځه هځځځم پځځځرې ا تځځځراف وکځځځ   خويځځځې غنځځځ ه  خدا کځځځار ه وخاڼځځځه دهغځځځې 

 اوپېتمانه ېوله .

و چې دا د ايءې ر  خ ل انتهاد و نو نهه چځې هغځه لځه هځر     _ رد: که دا ومن

ورسځره موااځق يځو او د دوى پځه      مځوږ م ى د انتهاد وړ او اهکه وه نو وچا ره ل

رې د طقکيځځ  وړ دي او کځځه  ځځوک ووايځځي چځځې خطځځا ېځځ ېځځر ماتهځځ ي لځځه هځځر چځځا ډ

ايځ     مل وک ي او د ښ وقځرن اځر هيځوطک  (    ېېوله نو د هغې په خالف خيره د

و او دوالي  او رياس  سره هځې  اړه  دوى ار  راا  ل اره و چې پخا  د ح

نکري له  ايءې ر  سره ډېر يحاهه و چې د هغځې قيځاد  هځه يځې مانځه نځو هيځا        

 . (۱۲۴ښ پکار دي چې ووېل ېي چې هغوى هم ددى قياد  په منکو کې خطا ېو 

دا خيره چې ښځو په يځ ر د اسځال  کځې پځه سياسځ  کځې خځډون نځ ى کځ ى پځه           

 دى . ىمرنا غکطه ده د  قير په دوهم هير  کې ښځو خډون ک  ټوله

                                                 
 . ١۲ه ولمکک سي اهواال کر مودودي دارالقکم الکوي    (الرالق۱۲۳ښ

 . ۱۳۵دکتور سکيمان زحاوي   :  \(م  اي  ني ا استاد  ي المترا  يري ي او  مر ه  خطا  ۱۲۴ښ
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 لځځهاځځازمې ر  دريځځ  ښحلځځر  د اهځځوهکر يځځ يق ر  د سياسځځ  پځځه اړونځځ  د  

لځځه  خاهځځوهکر يځځ يق ر ( سځځره لځځه بمنځځې  رځځه د ښ خ ځځل خاونځځ  ايسځځارو  (        

حلر   مر ر  سره دمهر په هککه د يوې ښځې نه ه خ ښ چې هغه وخ  کځې  

درلځود ( هم ارنهځه د نځائکې ر  د حلځر   ثمځان      پارلمان حيثيځ   دمسا  

غني ر  د مېرم  دريځ  د حلځر   کځي ر  د سياسځ  پځه اړونځ  دا ټځو  پځه         

 .ټولنيزو چارو کې د ښځو خډون دى 

  او دسځځولې ېککځځه چځځې د مراويځځه او حلځځر   کځځي طځځرمن  ننځځ  پځځاى طځځه ورسځځ 

د   اه   مر ر  چې په دې نهځ ه کځې يځې   خيرى روانې ېولې نو هغوى  ي ا 

 يځ ا  ر  نځه   .د يکحې په خيرو کې د خډون ل ځاره وهالځه    ېنه وه ک  يچاپکو

ا  المځؤمني  حلځر  ح ځص     رغوښتل چې والړ ېي مهځر هيځايې لځه خ کځې خځو     

ر غونځډه ده او طځه هايځ  حتمځاً     يځ سره مءځوره وکځ ه هغځې ورطځه ووېځل چځې دا د خ      

کار کځې   هغه ر  د ح ص په دې مءوره چې په يو سياسي او ټولنيزوالړ ېې 

يې ورک له  مل وک  او نرخې طه ورغې په هراري کې وايځي ښ اکځم ط  ځه حتځر     

   (۱۲۵ښکهب (

 تود طر  و چې والړ ېو .نيرنې طر هغه يې پرې

کې چې يوه مهمه او سياسي موضو  وه لځه  ه ې په يکحيرسو  ا    د ح يي

ا  سکمر ر  سره مءوره ک ې ده خ حلر   مر ر  هه له ښځو سره مءځورې  

ولې خ دکتځځور سځځکيمان زحځځاوي وايځځي چځځې : پځځه ټځځولنيزو چځځارو کځځې د ښځځځو    کځځ

خځځډون د هغځځوى خ ځځل حځځق دى او دا دحلځځر   مځځر ر  لځځه نوښځځتونو  رځځه نځځه    

ېځځمېر  کيځځږي خ همځځ ا راز  يځځ الرحم  هځځ   ځځوف ر  د دريځځم خکي ځځه پځځه منيځځر   

                                                 
 (يحيح اليراري کتا  المغازي :۱۲۵ښ
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 ئ نو حتماً په دې خککځو  ودرې  او ږغ هه يې ک  چې اى خککو ماطه مءوره راک

 او هېلوک دا نه ېي  اهتوالى چې دا هه ټو  نارينه وو .ښځې هم وې  کې هه

نهځ ې  رځه وړانځ ې يځحاهه     : رسو  ا    هه له  دکتور ېوقي اناري وايي

سځځره مءځځوره کولځځه او يځځحاهيې ښځځځې هځځه هځځم ېځځورا طځځه راطککځځې خ همځځ ا راز   وو

 مسائل دي . ټولنيزاو دى چې داټو  سياسي  ىښځو په غزواطو کې خډون ک 

 

 

    : انما  

انما  وي نو دا خو يځحيح ځکځه نځه ده     وکه چېرې له انما  غر  د يحاهه و

ښځانه کځ ې   ما  ونود نکځري او نځه طځاريخ دا رو   چې په دى هککه کومه ډاخيزه ان

وي او نځه   ېده چې يحاهه راغونډ ېوي او په دې هککځه يځې کومځه پرېکځ ه کځ      

چځې دا انمځا     ېسځره لځه د   دا خيره چا ک ې ده طر و يې سکوطي انمځا  و هولځو  

ږي ځکه چې چپ طه د وينا نسي  نه کېږي او که چېرى وويل ېځي  ېهم نه خ ل ک

چځځځې هکتځځځه د ښ لځځځ  ي کځځځح قځځځو  ( لځځځه حځځځ ي   رځځځه  ځځځا  اهځځځم مونځځځود و دکتځځځور 

د هځر   يخ ي الحمي  اسما يل وايي چې : په دى ح ي  کځې ااهځا  مرتکځف د   

ايءه ر   هځه ولځې دلځوى    نه واى نو   چا که  مرتکف هرداې  کوي که داسې

کځه چېځرې وويځل ېځي چځې يځحاهه و هېلځوک لځه ښځځو          .لتکر په سر کې وطکځه  

 ره په  امو والياطو نه دي ټاککي که دا هم ومنو ښ که  ه هم لکه چې وړانځ ې  

نځو دا خونځه د دى مرنځا     (په مطکقه طوخځه دا ويځل غکځ  دي     مو هېکهې وښودلې

په روا والي دالل  کوي او نځه دا   ورکوي چې د ښځو مقررو  روان ي او نه يې

طځه اړطيځا نځه وه هغځه وخځ  ښ  ځه        ېانما  خ ل کېږي خ ځکه چې هغه وخ  کې د

د ښځو رغيځ  پځه سياسځي چځارو      خکم يونيم زر کاله وړان ې ( منېيونه کم وو
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ه پځه ټځولنيزو چځارو کځې     ځکې لږ و او دټولنې زيير  په دې پياوړى وو چې ښځ 

و انمځا  وروسځته دا منکځې    ول ېځي چځې د اقهځا   خډون ونه ک ي خ که چېرې ومن

وايو چې  يا ټو  ماته ي  پځه دې مت ځق او يځو ېځوي دي ؟ ايځا د ټولځو        موږده 

اقهاء ونود لري چې د هغوى نظريا   داسېهو !   لي ېطه رارس موږکتاهونه 

 لي نځځه دي نځځو هيځځا دا ېطځځه يځځې کتاهونځځه رارسځځ مځځوږلځځه دوى سځځره مرځځالف دي او 

د ټولځو اقهځاء و   پځر يځوه مسځئکه    چې انما  په يو وخځ  کځې   انما  نه ېوه ځکه 

که په لږه پيمانځه اخځتالف هځم ونځود ولځري        ن   او مت ق کې   دي خ ېراغونډ

هغه انما  نه ده دکتور اهراهيم  ي الحمي  وايي : ايا قلځاء لځه خالاځ   رځه     

دښځې يځحيح   اوږې  ې نې  ره وروسته ليکي چې قلاء لهاسانه ده ؟ هغه 

دى احکځا  يځې نااځ  دي او  مکځي ططييځق روښځانه        ق والي  يې يځحيح ده مطک

ک ې ده چځې ښځځې پځه قلځاء کځې هريځال  ېځوي دي  لکځه پځه المغځر  کځې خ پځه             

 .(۱۲۶ښ.. او د  از ې وېره اوس له منځه طککې دهسودان کې خ او ....

 

 سکوطي انما  :

لکځه د  دى  ىاسالمي طاريخ خواه دى چې ښځو په ټولنيزو چارو کې خځډون کځ   

 .(۱۲١ښ قير په دوهم هير  کې

اهځوهکر يځ يق    لځه  د رسو  ا    له واا   ره وروسته د اازمې په واسطه 

ر  سره  د  کي ر  له هير   ره منع کو  خ مسځا  د مرکځزي ېځورا ځځاى و      

او  نارينه او ښځې هه دواړه ورطه راطککې خ او ککه هه چې د دولځ   رئځيړ خ کځې    

ښځو  په خډه د خ ل نظر  رخنځ ونې کځولې   ه نارينه او هيان ک لې هياهستونزې 

                                                 
 (نظا  القلاار االسال  دکتور اهراهيم  ي الحمي  .۱۲۶ښ

 ر اواد  ي المنرم .دکتو \(مي المساوا  ار االسال  ۱۲١ښ
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خ دلته  دحل او  ق  اهل مونود وو خ خو هېچا منع نځه ک لځې خ پځه مسځا  کځې      

حلر   مر ر  هان ې يوې ښځې د مهر په هککه ا ترا  وک  او  مځر ر    

زره کسځيزه لتځکر    رېدهغې ا ترا  په ځاى وخاڼه حلځر   ايءځه ر   د د  

ي کځځر  ا  ونهځځه مقځځاهکې طځځه ووطکځځه خ نځځائکې ر  هځځه   پځځه سځځر کځځې د حلځځر   کځځ 

وروسځته يځې   حلر   ثمان ر  طه مءورې ورکولې خ د هغې له م ينې  رځه  

په وينو کک  کميړ مراويه ر  طه ېا  طه ورولېځږه چځې د پنځځوس زره     د هغه

کسځځانو  رځځه ډېځځر د انقځځال  ښ اوښځځتون ( پځځه ډو  د هغځځه دوينځځې غوښځځتکو طځځه       

خ حلځځځځر   ېيځځځځانې او مرسځځځځتن ويه ښځځځځځې هځځځځم وراووطځځځځل د  کځځځځي ر   حام

 ي الرحم  ه   وف ر  د دريم خکي ځه پځه ټځاککو کځې لځه ښځځو سځره مءځورى         

ء اء ر  په هازار نهرانه ټاککې وه او هېچا پځه  لکولې خ حلر   مر ر  ا  ا

دى ټولو يورطونو کې ا ترا  ونک خ چې داخ که په سکوطي انما  د ښځو 

ايي چې : يحاهه د  ايءې ر   د احتځرا   د سياسي حقوقو  يو  دى ځينې و

ل اره د هغځې پځه کځار چځوپ پځاطې ېځو  خ مهځر دا خځو  دليځل ځکځه نځ ى چځې د             

د روا والي دليل دى ځکه چې هغوى په ناروا کار هېلککځه  ي  يحاهه و چ وال

هم چپ نه پځاطې کېځ   کځه  ځه هځم د هغځه د کځوونکي رطيځه خ ېځان خ هځر  او مقځا             

سمراء د نهيک اس ي لور ر  پځه     ولي   چې ره اوچ  وي رسو  ا  وم

هککځه   ېهازار کې خرځي په نېک  امر او له ه ئ  ره منځع کځوي او خکځک پځه د    

پځځه قمچځځي  ښ متروکځځه ( وهځځي خولځځه د  رکيځځه لځځور ر   هځځه پځځه  ځځامو الرو کځځې د    

  .(۱۲١ښحلر   مر ر   طه نېيح  کاوه

                                                 
 دکتور  ي الحمي  متولي . \(ميادي نظا  الحکم ۱۲١ښ
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وي ښځې او نرخځډ  ځينې وايي چې : سياسي چارې غواړي چې  انسان اوزخار 

اياځاد کځ ي چځې ښځځې کځار هځم       وکځ ي او دا هځه سځتونزې    بون  او يوځاى سځ ر  

 هم سنيالې ک ي . ېوک ي او د کور چار

 _ ځوا  : دکتور  ي الحمي اسما يل داسې ځوا  ورکوي :

 رهي ښځې ولي لې چې په ټولنيزو چارو کې يې خډون وکځ  او لځه نارينځه     موږ

ډېځر   مځوږ  .  اوس هځم او پځه يځ ر د اسځال  کځې هځم      سره يې اوږه په اوږه کځار وکځ  

نځه ټځولنيز بون انځه او چځارو      (لکه چې پورطه مځو ولوسځتل   داسې ېواه  لرو ښ 

  .  لې او نه کورني نظا  طهېطه کو  زيان او ي مه ور رس

دکتور  ي الحمي  متولي وايي : د  کم خ  ياد  خ کار او  مل پځه ډخځر کځې د    

دنځځر اوښځځځې خځځډ بونځځ  روادى او داکېځځ لر                   هاسځځالمي اداهځځو لځځه مرا ځځا  سځځر 

 .(۱۲٤ښوک ي او نه طنها س ر    وسره خکو چې ښځه نه له پردي

يا لوى وزير چېرطځه ځځي نځو  ځومره خکځک       ولسمءروينو چې کو   موږن  ييا 

 ورسره وي .

دا  ېهککځځځ خد ښځځځو د سياسځځي حقوقځځو سځځتونزه دينځځي او قځځانوني سځځتونزه نځځه        

سي ستونزه ده چې د ټځولنيزو ظرواځو پځه نظځر کځې نيولځو سځره سځم         ټولنيزه سيا

هاي  حل ېځي طځر  ځو د ښځځې لځه ښځه اسځتر اد او ککځا  ځنځې محځرو  نءځو او            

 .مکريه ونه خرځي  ېښځو طنها د ېهواني قو

 

                                                 
 دکتور  ي الحمي  متولي . \(ميادي نظا  الحکم ۱۲٤ښ
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 قياس او طېر ېريرتونه ښ ېر  م  قيکنا(

 

   قياس  :الف 

 دا  و يورطه لري :

پځه لمانځځه کځې خ د اخترونځو پځه       ېکځې خ د نمرځ  : ښځه په پنځه وختځه لمانځځه    ۱

( هځم نءځي    يلمانځه کې امام  نءي کځولر نځو لځوى رياسځ  ښ يځ ار   ظمځ      

 ه والر دى .ځکوالى او  ک  په کې ښ

ځايونو کې امام  نءځي کځوالى مهځر دانځه منځو       ېمنو چې ښځه په د _ ځوا  :

والى چې  کځ  پځه کځې ښځځه والځر دى او دا مامتونځه د طريځ  لځه ونځې نءځي کځ           

کم  په کې هماغځه  حمهر ښځه د ښځو ل اره امام  کوالى ېي او ښايي چې 

  مځځودودي ښ رح ( يځې وايځځي هغځه دا چځځې پځه مياېځځ  کځې  ځځو     يوي لکځه چځځې سځ  

نه لمون  کوالى ېي او نه روبه نيولر ېځي او   ښځه پکې ورځې داسې وي چې

هيچاطځځه  ېځځاي  پځځه امامځځ  کځځې هځځه يځځې دا لځځوى راز ااءاېځځي  چځځې ښځځځې يځځې       

ارو  نه غواړي او که چېرې دا هم ومنو چې  ک  په کې ښځه والځر دى نځو   ښک

 کيه طرمن   ځه مءځاهه  او    اومقيړ  ړېهياهم داقياس مع ال ارق ښ چې دمق

دى ځکځځه چځځې لمځځون  محځځض  يځځاد  دى او ځځځان طځځه خځځا      مناسځځي  نځځه وي (

له لمانځه  ره ځانته  مرتکف ېرزونه لځري نځو    رېرزونه لري او والي   ظم

قياس يحيح ن ى که چېرې ووېل ېځي چځې : د يځ ار   ظمځي او نمهځور       دا

د لمانځځه د امامځ  اهکيځ      ېچځې امځا  د   رئيړ له ېرزو  رځه يځو ېځر  دادى   

 مسا  طه له طککو  ره هم منع ده . ېهکک خ نوخه ن ه ېولري او ښځه د د

دا ېځرزونه نځه منځو ځکځه چځې کځو         مځوږ دکتور  ي الحميځ  اسځما يل وايځي :    

و د اما  ښ خکي ه ( ياد هغه د نائب ونود په لمانځځه  خى نءته دى او نه دليل پر
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کې ېر  دى ځکه خکک طنها هم لمون  کوالى ېي او امځا  دا هځم کځوالى ېځي     

ځکځځه چځځې  چځځې د خ ځځل ځځځان پځځه  ځځو  هځځل  ځځوک د امامځځ  ل ځځاره نائځځب وټځځاکي 

خکي ه خو هر مسا  طه طککر نءي او ښځه هم دا کار کځوالى ېځي لکځه حلځر      

 ءې ر   چې   ي ا  د زهير زوى ر  وټاکه . اي

هم کوالى نءي او  ک  يې ښځځه   رښځه قلاء کوالى نه ېي نو اما   ظم : ۲

تځود  دي خ  ېدى ځکه چې دهغې غوښتنې او زيير   ځاز ې طځه غځاړه ا   والر 

بر اغېزې الن ې راځځي قېځ  يځې کمځزورى دى او سسځتوالر لځري او د زيرځي        

 دا کار نءي کوالى . هم له کيکه ر  وارضو د طکرا

  _ ځوا  :

قيځاس پځه قلځا منځو نځه دا مقځېړ او نځه يځې مقځيړ           رنه د امامځ   ظمځ   موږ:  ۱ 

ېي او د ښځه والي سيب يځې لځه حکځم     رد ا اهته ده چې ښځې قلاء کول . کيه

هځځم کځځوالى ېځځي   رنءځځي همځځ ا راز واليځځ   ظمځځ   راو ايېځځکې  رځځه منځځع کځځول  

او خېو  طه کتل پکځار نځ ي او    او ک  په والي  هان ې ق ر  دى او  مو 

دا ق ر  له ښځې سره ېته او دا خوهم ېر  نځ ى چځې امځا  دى حتمځاً قاضځي      

امام  يحيح نه خ ځي   رهم وي هم اراز محم  اه  نرير زيري د قلا قياس پ

د س ي په  ېر کوالى ېي چې دخککو طځرمن  اېېځکه وکځ ي    او وايي چې ښځه 

 .(۱۳١ښطه له نص  ره روا ن ىپراو دا  ا  حکم دى چې خا  والر يې خ 

اوپه ځينو ېر ي احکځامو کځې    ى :  امه قا  ه نارينه او ښځينه مساوا  د ۲

ستثنر خ ل کېږي او پځه اسځتثنر    ا دى هغه رچې د دوى طرمن   ه طوپير راغک

 .(۱۳۱ښح ن ىېقياس يح

                                                 
 دکتور  ي الحمي  متولي . \(ميادي نظا  الحکم ار االسال  ۱۳١ښ

  ي الوها  خالف . \(ايو  ال قه ۱۳۱ښ
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 مېکح  : 

 دا مېکتًا ښه ن ه چې ښځځه دنارينځه و غونځډې طځه خ د قلځايا پارلمځان غونځډې       

طه راېي ځکځه چځې دا د اسځال  لځه اداهځو سځره سځمون نځه خځوري اسځال  د ښځځې            

 خون ي ساطل غواړي .رو او  ز  ها

_ ځوا  :  ه چې منع دي هغه له پرديو نارينه و سره ځان متل خ له پرديو سځره  

يوازې کې   خ اوسې   خ ځان لو و  او دځځان سځ کوالر دى دانځه چځې د ديځ       

(  ره ډک ماکړ طه د اسالمي اداهو د مرا ځا   او دنيا د مېکح  ښ ښېه ې 

کځځې ېځځک نءځځته دى چځې پځځه حقځځه قلځځا کځځو  لځځوى   ېکې راېځځي او دوپځه حځځ ود 

د نماينځ ه خځانو او د ټځولنې او مکځ  او لځه ديځ   رځه د داځا           مځوږ دى او    وا

 او ټو  يځو  ځوا  هولځو خ     هم اډو  خ وغونډې خ د ستونزو د هوارولو غونډې 

 . ىد ىطه هراهر حقوق ورک اسال  نارينه او ښځو 

 (۱۳۲ښا  ک ارمايي : ښښ وله  مثل ال ي  کيه  هالمرروف ((

اد  طځه ((  ډېر  ځز  ورکځ ى دى اوالد د   موږيرنې : ښښ او خامرا په طحقيق سره 

 و ډلې دي چې مساوي حقوق لري . نارينه او ښځينه دواړ اود اد  ښ  ( اوالد

  (۱۳۳ښا ولق  کرمنا هني اد  ا:  ۲

 (( د اد  طځه  دى اوالد  ىډېر  ز  ورک  موږاو خامرا په طحقيق سره  ې : ښښيرن

  او د اد     اوالد نارينه اوښځينه دواړه ډلې دي چې مساوي حقوق لري .

لمؤمنځځځون والمؤمنځځځا  هرلځځځهم او ليځځځاء هرځځځض يځځځاء مځځځرون هځځځالمرروف  ا: ا و ۳

 ويوطځځځځون الزکځځځځاة و يطيرځځځځون ا  ةوينهځځځځون  ځځځځ  المنکځځځځر ويقيمځځځځون الېځځځځال

   (۱۳۴ښورسوله ا

                                                 
 . ۲۲١(اليقرة : ۱۳۲ښ

 . ١١(االسراء : ۱۳۳ښ
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ان دي د ځينځو نځورو حکځم    د دوى دوسځت  ېمؤمنان او مومنانې ځنځ   يرنې : ښښ او

واو منع کوي له هځ يو  رځه او قځايموي ښاداکځوي( لمونځونځه او      کوي په نېکي

 ورکوي زکا  او حکم مني د ا  ک اود هغه د رسو     (( 

او  قځانوني سياسځي خ  دکتور اوائ   ي المنرم وايځي چځې : دا ايځ  پځه ټځولنيزو خ     

 .  (۱۳۵ښقلايي چارو کې دښځې او نر دمساوا  مرنا لري

: ا يا ايهال ي  امنو ا اطقځوا رهکځم الځ ي خکقکځم مځ  ن ځړ واحځ ة وخکځق منهځا           ۴

   (۱۳۶ښا رناال کثيرا ونساء امزونها وه  منه

پيځځ ا کځځ ي يځځې   چځځې ږئ  لځځه خ ځځل ر   رځځه هغځځه ر  ېځځيرنځځې : ښښ اى خککځځو و وېر

ن ځړ  رځه    ېلځه د خن ړ يو  ره ښچې اد    دى ( او پي ا يځې ک  ياس  طاسې له 

ر او ښځځې  ېځ ن ځړ  رځه سځ ي ډ    ېدلځه   نوړه د ده چې ښحوا ( ده او خ اره يې ک   

 رې ((  ېډ

ائځځل ينثځځر ونرکنځځا کځځم ېځځروها وق او  : ا يځځا ايهاالنځځاس انځځا خکقنځځا کځځم مځځ  ککځځر     ۵

   (۱۳١ښلتراراوا ان اکرمکم  ن ا  اطقاکم ا

لځه يځو سځ ي او يځوې ښځځې  رځه        اس طاسې پي ا ک ي ي موږخککو  يرنې : ښښ اى

هېءځکه  زطمنځ  پځه      او نوړ مو کځ ئ طاسځې کاطونځه او قيېکځې چځې يوهځل وپېژنځ       

 ((.طاسو کې د ا  ک په نزد پرهېزخار ستاسو  ره دى 

                                                                                                                 
 . ١۱توهه :(ال۱۳۴ښ

 دکتوراوائ   ي المنرم . \(مي اء المساوا  ار االسال  ۱۳۵ښ

 . ۱ خ(النساء۱۳۶ښ

 . ۱۳(الحارا  خ ۱۳١ښ
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ايتونو له غوښتنې سځره سځم ښځځې طځه د      ېدکتور  ايءه  ي الرحم  وايي : د د 

 ېدى خ د د ىاو دنيايي سځتونزو د پورطځه کولځو طثييځ  ېځو     ټولو انساني حقوقو 

   .(۱۳١ښسيب او  ک  يو دى چې هغه  قل دى  وحقوق

کم و  مکځځځځوا الېځځځځالحا  ليسځځځځترک نهم اځځځځر  نما: ا و  ځځځځ ا  الځځځځ ي  امنځځځځو  ۶

   (۱۳٤ښاالر  ا

لځه  ده ا  طرالر له هغو خککو سره چې ايمان يځې راوړى دى   ېيرنې : ښښ و  ه ک 

نېځک کارونځه چځې حاکمځان هځه کځ ي دوى پځه ځمکځه            يد يځې  يکځ  طاسو  ره او 

دواړه ډلې راځځي او ا    کې  .(( او په مؤم  کې خو مؤمنې ښځې او مؤم  س ي

ده اسځتاد محمځ   ځزه د روزه وايځي چځې ا  ک پځه        ېک هم له دواړو سره و ځ ه کځ   

کاره رسځال  ښځ   قران کې په ديني او دنيوي چارو کې د ښځځو او نارينځه و دواړو  

   .(۱۴١ښک ى دى خ او دا د ا  ک له پکوه د مساوي حقوقو په ورکولو دالل  کوي

 : ره  احاديثوله   

: رسو  ا    ښځو طځه پځه سياسځي ډخځر کځې د خځډون حځق ورکځ ى دى لکځه پځه            ۱

 نن  کې ک اروطه امان ورکو  .

: رسو  ا    په دوهمه  قيځه کځې لځه انېځارو سځره هيرځ  وکځ  چځې دوه پکځې           ۲

ښځې وى دکتور اواد  ي المنرم وايي چې د دى هيرځ  پځه اسځاس ښځځو پځه يځو       

   .  (۱۴۱ښمهم سياسي ط ون کې خډون وک 

 

                                                 
  طرکيمي کا  دکتور اواد  ي المنرم په  ۱٤۶١_۱٤۶۶(دا  درمان په پوهنتون کې د  ايءې محاضره . ۱۳١ښ

 مي ا المساوا  کې رانقل ک ي ده .

 . ۵۵(النور . ۱۳٤ښ

 استاد محم   زه دروزه \اه ار القران والسنه (المر۱۴١ښ

 دکتور اواد  ي المنرم . \(مي ا المساوا  ۱۴۱ښ
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استاد ظاار القاسمي وايي : قران او سن  د ېرير  ل اره دوه مهځم مېځ ره دي   

  دواړو مې رو کې داسې  ه نءځته چځې ښځځه لځه نارينځه سځره لځه هيرځ          ېاو په د

  ره منع ک ي .

   ر ېريرتونه  طې :  

قران هيانوي چې په طېرو قومونو کې هم ښځو د ېځاه  دوره طېځره کځ ې ده او پځه     

 ده . ېښه ط هير او حکم  سره يې پاى طه رسول

 هم ا راز  د هغوى په اهکي  خ  قل او ککاو  ا تراف کوي .

قځځران د سځځيامککه ښ هکقځځيړ ( دهېکهځځې پځځه ډو  يځځا دوي او وايځځي چځځې هغځځه يځځوه        

حلځر    ه سياس  پوهه ښځځه وه ښځه حکومځ  يځې کځاوه ککځه چځې        هوښياره او پ

ږي ېځ کنوهغه پرخ ل سځکطن  او طځاک نځه مغځرره     سکيمان   هغې طه  ليک ورلېږي 

کځوي او د دى ل ځځاره چځځې د ېځځورا   ېو طځځه  وړانځځ يځ او دا ليځک د خ کځځې ېځځورى  غ  

پځوه   ېپځه د يځې   ليک طه سر  ځځوا  ونځه وايځي هغځوى      ېغ ي په ناخيرئ کې د

انځي القځي الځر کتځا  کځريم ا يرنځې : ښښ يقينځاً را اچځو  ېځوى دى ماطځه يځو            ک   : ا 

ږي چځې ليځک   ې. (( د هغر اهم او هوښيار طيځا لځه دېنځه ښځه  رخنځ        ليک ق رم 

   (۱۴۲ښق رم  وخاڼه طر و يې قو  د : ښ االطرکوا  کر واطوني مسکمي  (

منځونکي ( پځه    کوئ زما په مقاهکه کې او راې  ماطه حکځم ه يرنې : ښ دا چې زور م

ا يځځا سځځرته طمامځځه نءځځي هيځځا ورطځځه وايځځي :    ېدا پځځر او نمکځځه قهځځر او غېځځه نءځځي 

   (۱۴۳ښااتوني ار امرى ماکن  قازرة امرا حتر طءه ون ا ؤايهالمک

 

                                                 
 . ۳۱(النمل : ۱۴۲ښ

 . ۳۲(النمل : ۱۴۳ښ
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( راک ئ طاسې ماطه پځه دغځه کځار زمځا کځې نځه        هيرنې : ښښ اى اېرااو اتوى ښمءور

ر  ېځځځ  ښ مءځځځوره د کځځځو  کځځځار هغځځځې پځځځورې چځځځې حاضځځځ ې يځځځم زه اېېځځځکه کځځځوونک

  (    (راک ئ 

مءوره کو  د هغې د ککاو  هل ښکارن وى دى ځکه مءځوره يځوه غځوره الره ده    

خاونځځ ان د زور او  مځځوږرې سځځتونزې هځځواروي قځځو  يځځې ورطځځه وايځځي چځځې  ېځځچځځې ډ

ې او نځور اختيځار سځتا دى چځې  ځه حکځم کځو         ځواک يو او ښه ننهيالي خکک يو

ه د هءځ  ې مرسځتې زور او ځځواک پځوره     چې قو  يې ورط ېسره له د .يې منو موږ

ږي اوهيځځا هغځځه د نيځځي او   ېځځډاډ او طسځځکي ورکځځوي مهځځر دا هيځځا هځځم نځځه مغځځروره ک     

 ط هير په کار اچوي . ردسياسي ليډر د پېژن نې ل اره  ومره ښکک

   (۱۴۴ښا ان المکوک اکا دخکوا قرية ااس وها ونرکوا ا زة اهکها اکلة  ا

او دهغځه   کځوې     نځو خراهځوي   ننځوزي    ککي طځه  کو يرنې : ښښ هېءکه هادېاهان ککه

ل ځاره چځې و پېژنځي     ې.(( نځو د د  ياو د  ز   تتنان هې اهځرو کځ    انځاى سردار

چې هغه هادېاه دى که نيي هغه طه ډالۍ ورلېږي نو که ډالځۍ يځې قيولځه ک لځه نځو      

ډر دى او نن  ورسره په کار دى او که قيولځه يځې نک لځه نځو نيځي      يطش سياسي ل

ننځه ښ ازا ځځ  ( يځځې الز  دى ککځځه چځځې د سځځکېمان   حلځځور طځځه ورغککځځه نځځو  دى او م

 پوښتل .و  طرېهغه د هکقيړ د اهم خ ککاو  او استر اد د مرکومولو ل اره 

   (۱۴۵ښا اهک ا  رېک ا

ل ځاره چځې د هغځې پځه طرځ  کځې يځې         ېد د  ((يرنې : ښښ ايا داسې دى طر  سځتا 

ره نه پېژن   کې ه چې هغه طرځ   طغير او ه لون راوستر و او په هء   يقي  س

هم ا دى نو  نهځه چځې د هغځې طرځ  طځه ورطځه و نځو داسځې مناسځب ځځوا  يځې            

                                                 
 . ۳۴(النمل : ۱۴۴ښ

 . ۴۲(النمل : ۱۴۵ښ
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ا کانه هو ا لکه چې هغه هم ا وي (( او ککه يې چې ولي   چې سځکېمان   :ورک 

و نيځي دى نځو سم سځتي يځې ايمځان      ا   هادېاه يا سياسي ليډر نځه هککځه خکي ځه    

هځځ هرت   رځځه خاليځځون او نېکيرتځځ  طځځه  راوړ او خ ځځل قځځو  يځځې د هالکځځ  او  

 که .ښرا

چځځې د مېځځر د ار ځځون    ېهغځځه سځځره د د  .همځځ ا راز د ار ځځون مېځځرم  ښ اسځځيه (   

ر و خ مهر له  قځل  ېښ هادېا ه ( مېرم  وه چې ما  خ دول  خ  ز  او هر  ه يې ډ

 رځځه کځځار اخکځځي او دار ځځون د هځځې ځايځځه د ځځوو طځځر اغېځځزې النځځ ې نځځه راځځځي کځځه  

طر ييوي او ره وي يې خو هيا هم د خ ځل حځق دريځ   رځه      ار ون يې هر  ومره

 نه اوړي او له ا  ک   ره په نن  کې ورطه د کور نوړولو د ا کوي .

الزمځه نځ ه ځکځه     مځوږ  رېځرير  دى او مننځه يځې پځ     رځينې وايي چې : دا پرځوان 

 .  ىغه اوس په اسال  سره منسوخ ېويه

ي : هغځځه احکځځا  چځځې پځځه ځځځوا  :  يځځ الوها  خځځالف پځځه ايځځو  ال قځځه کځځې ليکځځ

طه خيځر راکځ ى    موږپروانيو ېريرتونو الز  و او قران او يا رسو  ا    طرې 

لزو   ه دليځل نځه وي نځو     د هان ې موږ روي خو د هغې په منسوخ کې لو او يا پ

د نمهورو اقهاء و ښ احنځااو خ ېځواارو او ځنځو مالکيځه و رحمهځم ا  طرځالر (       

 يې ازا   الز  دى . موږ ره ېر  ده او پل ار موږپه نزد دا احکا  ز

ږي ېځ له هم ې کيکه د احنااو په نزد مسکمان پځه کمځي او نځر پځه ښځځه قېځا  ک      

ځکځځه چځځې پځځه پرځځواني ېځځرير  کځځې هم اسځځې و خ لکځځه چځځې ا  ک ارمځځايي :         

 (۱۴۶ښا وکتينا  کيهم ايها ان الن ړ هاالن ړ ا

ېي په ه    رلبدى و وکې چې هېءکه ن ړ  ېپه د موږيرنې : ښښ او ليککي وو 

د ن ړ کې (( اوکه  وک ووايي چې : دلته ناسخ د ښ ل  ي کح قو  ( حځ ي  دى  

                                                 
 . ۴۵(المائ ه : ۱۴۶ښ
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ر احتمځځاال  او دنظځځځر  ېځځځورکځځځ   ېځځو چځځځې دى کځځې ډ   ېنځځو ددى ځځځځوا  وړانځځ   

اختالاا  دي چې حا  کې الى نءي خ نوسياسي حقوق ښځځو طځه پځه اسځال      

 .کې  اه  دي 

ري الهځځ  سځځر  خ سځځير  اهځځ   يځځکهرځځاري خ مسځځکم خمسځځن  احمځځ  خ الطيقځځا  ال  

 هءا  خ طاريخ امم والمکوک خ الکامل ار التاريخ . 

دى خ  ىټځځځو  ليکځځځي چځځځې ښځځځځو د رسځځځو    سځځځره پځځځه هيرځځځ  کځځځې خځځځډون کځځځ   

ېځي چځې کځاار طځه امځان ورکځ ي او دا دهغځې         رهم ارنهه مسځکمانه ښځځه کځول   

 .(۱۴١ښخ ل سياسي حق دى

هځم پنځا    موږاطه پناه ورک له رسو  ا    ا  هان   ښر ( طه وارمايل طا چې  چ

   .(۱۴١ښورک له

 

                                                 
 دکتور وهية الزحيکي . \(ال قه االسالمي وا دلته ۱۴١ښ

 (هراري .۱۴١ښ
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دااغانستان په راطکونکي اسالمي حکوم  

 ېکې د ښځو دخډون ل اره  و مءور

 

 ېلکځځه چځځې دمرځځه مځځو وويځځل ښځځځه د ټځځولنې نيمځځه هرخځځه ده او د دوى اوزخځځار      

چځې د دوى د   ىپرېتود  لکځه يځو هځې خټځې او ناکځاره ېځر ښځه نځه دى خ پکځار د         

 هښو طارهو  ره خټه او اائ ه واخېستل ېي طځر  ځو لځه يځو     قل خ استر اد او 

پکوه ټولنې طځه کځار وکځ ي او لځه هکځې خځوا دخ کځې کځورنۍ اقتېځادي ښ مځالي (           

پځه ښځه ډو  وکځ ي     يل اره چې دا  ک  هن ه خ ېستونزى پورطه ک ى ېي او د د

ېي پکار ده چې له اسځالمي روح   راو دخ ل اوالد په اسالمي روزنه کې هريال

چځې   ياسځالمي حکومځ  طځه پکځار د     اېنا ېي نو د ااغانستان راطکونکې  سره

 الن ې ټکي مرا ا  ک ي . 

 ېي چځې ېځر ي حاځا     رمسا  ه ک ل هد کار داسې زمين دې: د ښځو ل اره  ۱

 او ښځې او نر خډ نءي او دواړه کار هم وک ي .   پکې مرا ا  

زييرځ  او اطځر     لځه   : ښځو طه  داسې کارونه وروسځ ار  ېځي چځې دهغځوى      ۲

 سره هراهر وي .

خ ښ اهت ايې خ متوسځطې ل اره هاي  هېل طرکيمي مرکزونه  ې: د ښځو د زده ک  ۳

اوې يلېسې او پوهنتونونه ( نوړ ېځي او د هغځوى ل ځاره هايځ  طرکيمځي اسځانت      

 ېي . ېهراهر
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: د ښځځځو ل ځځاره هايځځ  هېځځل روغتونونځځه نځځوړ ېځځي او پځځه کځځې يځځوازې ښځځځې          ۴

 استر ا  ېي .

 ه مسا ونو کې دې دښځو ل اره خا  ځاى نوړ ېي .: پ ۵

نوړېځځي چځځې ښځځځه پځځه کځځور کځځې هځځم مېځځرواه و اوسځځي   ې: داسځځې پروخځځرا  د ۶

ځينې پروبې او طولي ا  لکځه غځالۍ اوهځ   خ خنځډ  خ ښ خکځ وزي ( د چرخځانو       

 او مچيو ساطل هاي  کورو طه نقل ېي .

طه کځم و ټاکځل ېځي او    : په دول  کې د ښځو ل اره د کار وخ  نسي  نارينه و  ١

ر کځځار ونکځځ ي طځځر  ځځو کځځور طځځه هځځم      ېځځد ورځځځې لځځه پنځځځو سځځا تو  رځځه هايځځ  ډ    

 ورسې الى ېي .

 

 د زده ک ى حق : 

اسځځال  طرکځځيم طځځه طځځر هځځر  ځځه ډېځځر ارزښځځ  ورکځځ ى او پځځه نځځر اوښځځځه يځځې اځځر        

 وخرځاوه خ ځکه چې طرکيم د دي  او دنيا کريره ده .

ه د  کځم او مرراځ  روښځنايي طځه را     اسال  وخ ي د ناپوه  لځه طځورو طيځارو  رځ    

نه ى ارزښځځ  اطځځه ځځځ وسځځ و ليځځک او لووهکځځل وړومينيځځو او وروسځځتنيو  کمځځا

 ورک ى دى .

م ى يځې ورطځه   وککه چې ا  ک خ ل محيو  په رسال  ميروث ک  نو طرهر ځه لځ  

په لوستکو امر وک  او دقکځم لځويي او  ظمځ  يځې ورطځه ور رخنځ  کځ  لکځه چځې          

هځځک الځځ ى خکځځق خکځځق االنسځځان مځځ   کځځق خ اقځځرا ورهځځک ا اقځځرا هاسځځم رارمځځايي : 

 (۱۴٤ښ االنسان مالم يرکم ا  کم االکر  ال ى  کم هالقکم خ

                                                 
 .   ۵_۱(الرکق : ۱۴٤ښ
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 يدى پي ا کځ   ريرنې : ښښ ولوله د خ ل ر  په نو  سره چې د ټولو پي ا کوونک

يې دى انسان لځه ټځوټر د وينځې  رځه خ ولولځه ر  سځتالوى کځريم دى کځو  چځې          

نځځه  ېويځځې ښځځودلو انسځځان طځځه هغځځه  ځځه چځځې دى پځځر  کځم وښځځودلو پځځه قکځځم سځځره او 

 پوهې ه .((  

 ږي چځځې ېوينځځا  رځځه د  کځځم اوقکځځم مقځځا  او  ظمځځ  ښځځه  رخنځځ       ېد ا  ک لځځه د

وکځ  هځل ځځاى کځې ارمځايي : ا ن خ       ېد خ ځل کځال  پېځل يځې پځر      او م ئ وحځر ولد

 (۱۵١ښ ايسطرون امولقکم و

 (( يرنې : ښښ قسم دى په قکم او  ه چې ليکي 

ي  په دى مت ق دي چې ا  ک په هغه  ه سره سوخن  يځادوي چځې پځه    ټو  م سر

 هغه کې لويه خټه او ارزښتم  وي .

له ا  ک  ره په  کم او پوهځه کځې د    ا  ک خ کو هن خانو طه الرښوونه کوي چې

 زياطوالي د ا وغواړي .

 (۱۵۱ښ ا وقل ر  زدنر  کما ا

 ا ((يرنې : ښښ و وايه اى رهه زما زياد ک ه  کم زم

حلر  قتاده    ارمايي : ښښ قکم د ا  طرالر لوى نرم  دى که قکم نه واى نو 

 (۱۵۲ښنه هه د دي   ه پاطې و او نه هه د دنيا  ه کار وهار کې ه ((

انسان له نورو حيواناطو  ره پورطه او اېرف خرځوي نو لکه  نهه چې  طرکيم

لو طه ېځامل دي خ نځو هيځا    روښانه ده چې د دي  احکا  نارينه او ښځينه دواړو ډ

                                                 
 . ۱(القکم  : ۱۵١ښ

 . ۱۱۴زه : (۱۵۱ښ

 .  ۳١(مرارف القران مولنا محم  ې يع نزء ۱۵۲ښ
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چځځې د هغځځه پځځه سځځيب ښځځځه لځځه طرکځځيم  رځځه  يه هځځې  داسځځې مرقځځو  دليځځل نځځه وهځځ

 محرومه وخرځولر ېي خ رسو  ا    ارمايي : 

 ښ د  کم زکب په هر نر او ښځې دواړو ار  دى (

يوه ښځه د رسو    حلور طه راغککه او  ر  يې وکځ  چځې يځا رسځو  ا        

طه هم لځه خ کځه پکځوه يځوه ورځ      موږکوي نو  ېو  مل پراوري ا ېنارينه ستا خير

طځه يځې  راوښځيې خ     مځوږ ا  ک د رښځودلي دي  وټاکه چځې طاطځه راېځو او  ځه چځې      

رسځځو    ورطځځه و ارمايځځل چځځې : ښځځه ده پځځه االنځځۍ ورځ پځځه االنځځي ځځځاى کځځې        

 . ې   ېراغونډ

هغځځوى هځځه پځځه همغځځې ټځځاککې ورځځځې هکتځځه راغونډېځځ لې او رسځځو  ا    ورطځځه  

 . (۱۵۳ښيم کاوه طرک

حلځځر  ېځځ اء هځځي هځځي ر   ارمځځايي : ښښ زه لځځه ح ځځص ر  د رسځځو  ا    لځځه      

او راطه يې وارمايل چې : طځه دېتځه    رمېرم  سره ناسته و  خ چې رسو    راغ

په ځينو روايتونو کې د سځرخ پرځځاى    (ه ن سرى دانې راخېژي رپښد سرخ هاد  

چځځې ورطځځه ليکځځل  ېنهځځه دنځځه ښځځيي لکځځه   ېميځځرږي هځځم يځځاد ېځځوي دي خ  د  ولځځ 

 (۱۵۴ښښودلي دي ((

يځځحاهه و هځځه ښځځځو طځځه  کځځم ورښځځود پځځه يځځحاهه و کځځې لکځځه  ايءځځه ر  لځځويې    

 المانې وې هغوى هه لويو لويو يحاهه و طځه ط سځير خ حځ ي  او اقهځې درس     

 کاوه .رو

په اليريقه ېرح الطريقه کې ليکي : که دښځځې خ ځل مېځ ه  ځالم و نځو لځه همغځه        

وي او که نه و نو ههر طه د  کم د حايکولو ل اره وطکځو ځينځې   زده ک ه ک ې ره د

                                                 
 (مت ق  کيه .۱۵۳ښ

 (اهوداود مت ق  کيه .۱۵۴ښ
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د ې ايساروالى نءي خ اسال  نه طنهځا داچځې د دينځي طرکځيم انځازه کځ ې ده هککځ       

ديني او داسې  کم چې انسان ورطځه پځه ورځنځې بونځ  کځې اړطيځا لځري زده کځو          

  پځ ى هککځه امځا  اهځو اال کځر مځودودي      .يې په نر او ښځې دواړو الز  ک ي دي 

ږي د هغه اخځالق  ېرح  وايي : ښښ هغه  کمونه چې له انسان  ره پرى انسان نوړ

ږي  د داسځځې ېدهځځه ښځځځه نځځوړؤږي د هغځځه لځځه کيکځځه طځځرى يځځوه م ېځځپځځرې ښايسځځته ک

ښځې طه ضروري او که د نورو  کمونو زده کو  غځواړي   ې کمونو زده کو  هر

حځځ ود  ېځځر  چځځې د اسځځال  ېږي پځځه دېځځپځځه مرکځځې نځځه خنځځډ ک ېنځځو اسځځال  د هغځځ

 (۱۵۵ښمرا ا  ک ي ((

ۍ کځځې چځځې پوهځځه ښځځځه وي د کځځورنۍ نظځځم ښځځه وي د اوالد روزنځځه ښځځه  نپځځه کځځور

چځې د   هکېږي په ښځو کې د پوهې او استر اد خاون انې ډېرې دي او پکځار د 

دوى اسځځځتر اد  يځځځ  او هځځځې ځايځځځه نءځځځي خ ځينځځځې  کځځځو  دي چځځځې ښځځځځه يځځځې    

رطځه سځتره سځتونزه ده او    هاي  زده ک ي او له هغو  ره په ناخيرئ کې ووهرومر

داسې مسائل هم ېته چې نارينه و طه د هغې ښځکارو  د ېځر  او ننځ  خيځره ده     

 مسځائل زده کځ ي  نو پکار دي چې ښځې خ ل  ځالک پر کځه وکځ ي خ او داسځې     

ينه لکځځه پځځه ېځځر ي  کومځځو کځځې خ حځځيض خ ن ځځاس خ پځځه زيځځي  کومځځو کځځې د ښځځځ 

ې د پځځردي نارينځځه پځځه  ځځځانه يو نځځاروغيو  ځځالک او دېتځځه اړطيځځا پېتځځه نءځځي چځځ   

 وړان ې خ ل  ور  لوڅ ک ي .

 وطها الن نظځځر الاځځنړ  اان طرکځځم مځځ  ةه ايځځه کځځې وايځځي .....ا وينيغځځي لکمځځرا  پځځه 

 اسهل . ا الانړ

يرنې : ښښ او مناسب ده چې ښځه د ښځې د ناروغۍ  الک زده ک ي خ ځکه چځې  

 خ ل ننړ طه کتل اسان دي . ((  

                                                 
 (  پرده سي  اهواال ر مودودي .۱۵۵ښ
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 کځځم اځځر  دى خ هککځځې وينځځځو او  ااواېځځر رپځځه اسځځال  کځځې نځځه يځځوازې دا چځځې پځځ

مرئيانو طه هم د  کم د حايکولو حځق ورکځ   ېځوى دىخ  ن هغځوى طځه پځه طرکځيم        

ورکولو حکم ېوى دى خ رسو  ا    ارمايي : ښ ايما رنل کان   ن ه وليځ ة  

ارکمهځځا ااحسځځ  طرکيمهځځا وادههځځا ااحسځځ  طادييهځځا  ځځم ا تقهځځا و طزونهځځا اکځځه  

   (۱۵۶ښانران . (

او   ورکځځ ي او ښځځه ادطځځه طرکځځيم  ورچځځې وينځځځه ولځځري او    ځځوک هځځر  يرنځځې : ښښ

ازاده ک ي او واده يې ک ي خ نځو هغځه لځره دوه انځره      يېطه يب ورزده ک ي خ هيا

او لځځه طرکځځيم  رځځه هايځځ  د ښځځځې غځځر  يځځوازې دماديځځ  خ ېځځتمني او د  ((دي .

وي او  خککو د زړه د خوېحالولو زريقې او چکونه خ او دا اداخانو زده کځو  نځه  

 نه دا يکء  او ا   ښ ارټ ( زده کو  خ چې په اکمونو کې کار وک ي .

خ ختي  او اروپا طه د پوهې ل اره د ښځځو د طککځو پځه هککځه هايځ  وويځل          يېلو

ېي چې اسال  خو ښځو طه انازه نه ورکوي خ چې يوازې پځه دومځره واټنځو کځې     

طځه   خځوټ  ن ۍ خځوټ  س ر وک ي خ چې هکته انسان طه مساار وويل ېي نو هيا د

روي ؟ او ککځه  ېځ په يوازې ځان  نهه ځي ؟ او هکته يوازې ککونځه ککونځه  نهځه ط   

 ر ااس ه ټولنه وي خېاو ختي  په    چې  ټولنه هم د لوي ي

 خو د کم په وطکو پسځې امرکځ ى دى خ کځه  ځه هځم د نځ ۍ       منم چې رسو  ا    

 پسځې طکځل خځو هځم ېځر اً     په هل خوټ کې وي او امريکا اروپځا او .... طځه پځه  کځم     

 ونکي د ېځهو   ېو اوسځ ونچځې د هغځو ځځاي    کو  ناروا  مل نه دى خ خځو اوس  

خ ښځځځې خځځو ال  ځځه چځې ان نارينځځه هځځم خ د هغځځه ځځځاى د نځځاوړه   ځيپځه اور کځځې سځځو 

زې الن ې راځي خو ککځه کځه دا ټځولنې يځالحې او دښځو اخالقځو       ېاخالقو طر اغ

  سځ ر پځه ېځر ي چوکځاټ کځې د      خاون انې ېي هيا نو هکته د نارينه و ښځو ټو

                                                 
 (هراري۱۵۶ښ
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يا حالځ  د دې سځرچ ه   سځ طرکيم په غر  او هې طرکيمه روا او نځائز دى خځو نځ     

ل ځاره د ښځځو د طککځو اړطيځا هځم نءځته خ        دى او اوس خو دې هېځوادو طځه دطرکځيم   

ځکه چې په اسالمي هېوادنو کې په هرا  کې ښځوونځي او پوهنتونونځه نځوړ    

ږ وليځ    کځيم  رځه راغکځي ښځاغکي خځو مځو      لځه طر  او اروپا  ېوي دي خ د لوي ي

چځځې اسځځالمي هېځځوادو طځځه يځځې لځځه ځځځانو سځځره  ځځه ډالځځۍ راوړلځځې د هغځځوى اکځځر     

 و خرځي لې ده ؟  کاو قي ه په کو  پ

 

  د: داوالد حق 

طر هر  ه د مره هايځ  مځور اوپځالر کوښځ  وکځ ي چځې پځه خ ځل اوالد اسځالمي          

وکځ ي چځې لځه اسځال      ږدي او د داسې نومونو له ايتودلو  رځه دې ډډه  ېنو  ک

سره سمون نه خوري خ د رسو  ا    د يو زوى يا لور نو  هم هې مرنځر او هځې   

او په اوالد ښه نو  اېتود  د اوالد لځه حقوقځو  ځه دي او لځوى د      م هومه نه و خ 

  وا  کار دى .

پځه ټولنځه کځې خځو داسځې نومونځه هځم ېځته دي چځې بهځه يځې پځه ويکځو               موږدلته ز

 ږي .ېېرم

هغځځوى د بونځځ  ه حقوقځځو  رځځه يځځو دا دى چځځې پځځه کوچنيځځوالي کځځې د  د هغځځوى لځځ

 ټولې اړطياوې پوره ېي ا و هاي  هککان په کوچنيوالي کې ختنه ک لر ېي .

پځه پځالر الز  دي خ چځې     چځې د هغوى له حقوقو  رځه يځوه هځم ن قځه او نامځه ده خ     

ه کار وک ي خ پر ځان زحم  او طککيف طېځر کځ ي خ او اوالد ل ځاره خځرڅ خ خځواړ     

او نځځورې اسځځانتياوې هراهځځر کځځ ي او پځځه کځځار دي چځځې دخ ځځل قځځ ر  او طځځوان پځځه  

ر کځم کځوي خ نځو    ېځ ان ازه لهت  وک ي خ که ق ر  او طوان لري اوهيا هم خرڅ ډ

 خناه ده .
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او محيځځ  وکځځ ي خ او د هغځځوى لځځه حقوقځځو  رځځه دا دى چځځې د هغځځوى سځځره مينځځه 

ره ټځو  کوښځ     رامځۍ ل ځا   هوسځايۍ او و اوسځي د هغځوى د    هغوى طه مرکځص 

 وک ي .

  يځ ونکځ ي خ او ها  او د هغوى له حقوقو  ره دادى چې د هغوى طر مځن  طځوپير  

ۍ طځر مځن    کځ انټو  اوالد طه په يوه سترخه وخوري خ او خېوياً هاي  هکک او 

دا طوپير د ا  ک له قلا  ره له ناراضتيا پرطځه هکځه مانځا     طوپير ونه ېي خ ځکه 

 نه لري .

: ښښ د چځا چځې خځور خ لځور خ يځا .... وي او هغځه يځې بونځ ئ          رسو  ا    ارمځايي 

ره نک له خ س که يې ونه خ که او زوى يځې پځرې غځوره نځه کځ  نځو ا  ک هځه يځې         ښ

 نن  طه ننه هاسي ((  

د هغوى له حقوقو  ره داوالد ښوونه او روزنه ده چې مور او پځالر هايځ  خ ځل    

  وروښځځيي خ لځځه ټځځولنې نوي خ دينځځي ضځځروري مسځځائل هايځځېاوالد طرکځځيم طځځه کتځځ

الرې وروښيي خ که خ که نه پځوهېږي  خ هغځه دې م رسځو او     ېسره د چکن  الزم

ږي خ چې دا طرکيم په راطکونکې کې دواړو طه خټه رسځوي خ او  ېښوونځيو طه ول

 دواړو طه خ اى ک لوى انرونه ورکوي .

 

  دمور حقوق ه : 

ر  خرځولر دى خ او پځه نځ ۍ   ا  ک د مور اوپالر احترا  او درناوى په اوالد ا

کې يې که د چا ازا   او هځې سځارى  ځز  او احتځرا  د خ کځې هنځ ه خځۍ  رځه         

 وروسته په هن ه خانو الز  ک ى دى نو هغه مور او پالر دي .

ا  ک  و ځکه په خ که هن ه خۍ لځه امځر کولځو  رځه وروسځته سم السځه لځه مځور         

نتو کې چې دمور او پځالر سځره   اوپالر سره په نېکۍ امر کوي او په  قران او س
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په نېکۍ  ومره طاکي  ېوى دى دهل هې  ېي په حق کې هم نه دى ېځوى خ ا   

حسځانا امځا يځيکغ     اوهالوالځ ي   االايځاه   ک ارمايي : ا وقلځر رهځک االطريځ وا    

 ن الکيرا حځ هما او کالهمځا االطقځل لهمځا اف والطنهځر همځا وقځل لهمځا قځوال          

مځځ  الرحمځځة وقځځل ر  ارحمهمځځا کمارهيځځاني   ض لهمځځا ننځځاح الځځ    ځځکريمځځا و خ

 (۱۵١ښيغيرا ا

يرنې : ښښ او امر ک ى دى ر  ستا چې هن ه خي مځه کځوه مهځر دهمځ ه او لځه مځور       

ږي طاسره زوړوالر طځه يځو لځه دې دواړو    ېاو پالر سره په نېکۍ او ککه چې ورس

ه  ره او يا دواړه نو مه وايه ورطه ښاف ( ق رهم او مځه يځې رټځۍ او ووايځ  ورطځ     

نرمه او ښه وينا خ وغوړوه دوى دواړو طه وزرونه د  ځانزۍ لځه رحمتځه خ ځل او     

ووايځځه اى رهځځه پځځه دوى رحځځم وکځځ ه لکځځه  نهځځه يځځې چځځې زمځځا پالنځځه وک لځځه پځځه          

 کوچنيوالي کې .((  

خ کځې هنځ ه خځۍ     لځه  ا  ک لځه مځور اوپځالر سځره پځه نېکځۍ امځر کځ ى دى او        دلته 

سځره دنېکځۍ کولځو يادونځه وک لځه       ره يې سم ستي وروسته له مور او پځالر  

وخځ    ېخ ځکه دوى په داو کمزوري وي  يخېوياً ککه چې هغوى  مر خوړل

طه سر  اړ وي او دهغوى په وړانځ ې يځې د ښ اف ( پځه انځ ازه      کې دهل مرستې

 د وړې ککمې له استرما   ره هم ممانر  وک  خ طر  و ناراحته نه ېي .

ټکو  ره يې يې هم ککک ممانر  وکځ  خ  هغوى طه له ناوړه وينا او دهغوى له ر

خ او د هغځځځوى د او هغځځوى طځځځه پځځر د ځځځا غوښځځتکو يځځځې هنځځځ ه خځځانو طځځځه امځځر وکځځځ      

وکځځځوالي لځځځه سځځځتونزو  رځځځه ډک  مځځځر وريځځځادوي هځځځل ځځځځاى کځځځې ارمځځځايي :    ړو

                                                 
 . ۲۴_۲۳(االسراء :۱۵١ښ
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اځر  ځامي  ان   ېځاله  اا وويينا االنسان هوال يه حمکته امه وهنا  کځر وهځ  و  

 (۱۵١ښاېکرلر ولوال يک الر المېير 

د ده د مور او پځالر پځه حځق کځې ځکځه      طه  طاکي  ک ى دى انسان موږې : ښښ او يرن

چې خېډه کې ساطکې دى ده لره مځور د ده هځوک پځه هځوک او لځه طځي ځينځې هيکځو  د         

دې په دوه کالو کې دا چې په حق ومنه  زما او د خ کې مور او پالر خ اخځر ماطځه   

 راطکل دي . ((  

چځځې هغځځه ناطوانځځه او مځځور د ده  يځځادوي ککځځه دلتځځه ا  ک انسځځان طځځه هغځځه وخځځ  ور

خ م  کاوه په ځان يې طککيف منکر و خ او دا يځې پځه خېځډه خرځځاوه خ او پځوره      

دوه کاله يې طر ورک ى دى اوس خځو پځه کځار دي چځې د هغځې ېځکرانه ادا ېځي        

   (۱۵٤ښهل ځاى ارمايي : ا و  ي و ا  والطءرکوا هه ېيا وهالوال ي  احساناً ا

و دا  ک هن ه خي وک ئ او له هغه سره هې  ېر ېځريک مځه خرځځوئ    يرنې : ښښ ا

 او د مور اوپالر سره نيکي وک ئ .(( 

اقځځل طرځځالوا اطځځل مځځا حځځر  رهکځځم  کځځيکم ان ال طءځځرکوا هځځه ېځځياء و هالوالځځ ي         

  (۱۶١ښاحساناً ا

يرنې : ښښ و وايه راې  ولولو هغه  ه چې حځرا  کځ ي دي پځر طاسځو ر  ستاسځو      

وئ هځځې  ېځځر لځځه هغځځه سځځره او لځځه مځځور اوپځځالر سځځره پځځه       چځځې ېځځريک مځځه خرځځځ  

   (( نېکۍ

                                                 
 . ۱۴(لقمان : ۱۵١ښ

 . ۳۶(النساء: ۱۵٤ښ

 . ۱۵۱االنرا  : (۱۶١ښ
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محم   کي ياهوني وايي : په يو ېي امر کو  منع ده لځه ضځ   رځه يځې خ دلتځه      

ا  ک لځه مځځور او پځځالر سځره پځځه نېکځځۍ امځر وکځځ  خ مطکځځب دا ېځو چځځې هځځ ي کځځو      

 (۱۶۱ښ. ورسره حرا  دي خ نو ځکه يې د محرماطو په ليکه کې ياد ک 

حقوقځځو ډېځځر حځځريص و خ ارمځځايي : ښښ کځځه  ځځوک  ر   د مځځور اوپځځالر پځځرسځځو  ا 

نن  غواړي خ نو نن  د مور طر ق مو النځ ې دى . (( .....هرځاري خ مسځکم خ اهځ      

 مانه خ نسايي او دار قطني . 

 يځ ا  هځ   مځر ر  وايځي يځو سځځ ي رسځو  ا    طځه وويځل : زه لځه طاسځره پځځه           

و  او له ا  ک ځينې انر او  وا  غځواړ   هار  او نهاد کولو هير  ښ بمنه( ک

يځځل چځځې اياستاسځځو لځځه مځځور اوپځځالر  رځځه کځځو  يځځو  خ رسځځو  ا    ورطځځه وارما

 بون ى ېته ؟ 

هغځوى   ورطځه وارمايځل چځې لځه ا  ک      .هککځې دواړه  خهغه ورطه وويل چې هو 

ورطځځه هغځځه وويځځل ولځځې نځځه خ رسځځو  ا         رځځه انځځرا و ځځوا  هځځم غځځواړې ؟    

ړ ېه له مور اوپالر سره دې نيک يحي  او دهغځوى خځ م    وارمايل چې وال

 .(۱۶۲ښکوه 

ليځځ   کېځځږي چځځې رسځځو  ا    لځځه هاځځر  او نهځځاد  رځځه هځځم د مځځور اوپځځالر       

ره پامکرنه وک له کځه د انسځان مځور اوپځالر کځاار هځم وي خ نځو هځم د         ېخ م  طه ډ

 خ ل لطف او مرحم  دروازې هه پرې نه ط ي او دهغوى خ م  هه کوي .

اسماء د اهوهکر ر   لور وايي  چې زما مور د رسو  ا    پځه وخځ     حلر 

ماله رسځو  ا     رځه د هغځې پځه هککځه      کې ماطه راغککه  او هغه مءرکه وه خ 

   وپوښتل چې زه له هغې سره خ که يکه رحمي وک   او که نه ؟

                                                 
 . ۲(ي وه الت اسير محم   کي ياهوني خ ک _۱۶۱ښ

 (هراري خ مسکم او د ارقطني .۱۶۲ښ
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 . (۱۶۳ښهغوى   ځوا  ورک  خ چې هو کوه يې ورسره

ي چځې لځه رسځو  ا     رځه پوښځتنه وېځوه       حلر  اهوهريره ر  رواي  کو

چې زما د نېک يحي  مکهريتو  او ښه چکن  ډير مستحق  ځوک دى ؟ هغځه   

ده خ هغځه   ېورکځ  مځور د  يځې  ده خ هغه وويل هيځا ؟ ځځوا     ې  وارمايل مور د

ده خ هغه وويل هيځا ؟ هغځه وارمايځل پځالر      ېوويل هيا ؟ هغه   وارمايل مورد

 .(۱۶۴ښدې دى

وي چې رسو  ا    ارمځايي : پځوزه   ک اهوهريرة ر  رواي  هم ا راز حلر 

پځوزه خځ ه ېځي خ چځا چځې      يځې   دې يې خ ه ېي خ پوزه دې يې خځ ه ېځي خ هيځا دې    

او      مور اوپالر په زوړوالي کې ومون   يو يې ومون  اويځايې دواړه ومونځ   

   (۱۶۵ښنن  طه داخل نه ېي . ( 

اوپځځالر پځځه واسځځطه کييځځره ښ لويځځه ( د مځځور ازارو  او د اوالد  ځځاق کېځځ   د مځځور 

 خناه ده .

رسو  ا    ارمايي : ښ له ټولځو  رځه لويځه خنځاه ښ اکيرالکيځائر( لځه ا  ک سځره        

 (۱۶۶ښېريک خرځو  او د مور اوپالر له خوا  اق ده (

( خناهونو طه هالکوونکې خناه وېل ېوى دي خ يځوه پکځې   ١په ح ي  کې اوه ښ 

پځه   ېوالد په  اق کې دا حتمي نځ ي چځې هغځوى د   د مور اوپالر  اق دى او د ا

کې ا ځځالن خ رونځځوخولځځه ووايځځي خ يځځادې پځځه ورځ ځځاڼو خ راډيوخځځانو او نځځورو     

 وک ي .

                                                 
 (مت ق  کيه ۱۶۳ښ

 (مت ق  کيه .۱۶۴ښ

 مسکم .(۱۶۵ښ

 (هراري خ مسکم و طرم ي .۱۶۶ښ
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هککځځه ککځځه چځځې د هغځځوى پځځه ازارولځځو کځځې ډېرښځځ  وېځځي او دهغځځوى زړونځځه ازار 

 ږي .ېوک ي اوالد په خ که  اق ک

 

  د مې ه حقوق   ښځه رو: پ

قځوق لځري ا  ک ارمځايي : ا الرنځا  قوامځون  کځر       ېځر ح ډخاون  په خ که مېرم  

النساء هما الل ا  هرلهم  کر هرض وهما ان قوا م  امځوالهم االېځالحا    

 (۱۶١ښقانتا  حااظا  لکغيب هما ح   ا  ا 

خ ځل مالونځه خځرڅ کځوي       چځې  ې مقرر دي په سيب د د  ښځو ريرنې : ښښ نارينه پ

کځو  تځتنانو متاهرځ  کځوي خ او     ښځې چې نېکځانې وي  هغځوى د خ    ېنو کوم

دهغوى د مالونو ح اظ  د هغوى په غيا  کې کوي خ هغځه مالونځه چځې ا  ک    

 .((   ىد ىد هغې ح اظ  په دوى الز  ک 

دلتځځه ا  ک د نېکځځې او يځځالحې ښځځځې سځځتاينه کځځوي چځځې هغځځه د خاونځځ  د امځځر  

ښځځځه د  روي پځځ کځځې د هغځځه د مځځا  سځځاطونکې   يمنځځونکې او دهغځځه پځځه نءځځتوال  

ږي چځې اهځوهريرة ر    ېښځه  رخنځ     رځه  ون  د حقوقو ان ازه لځه دې حځ ي   خا

ن طسځا    اة ايې رواي  کوي ا لو کن  امرا اح ا ان يسځا الح  المځرا  المځر   

 (۱۶١ښ لزونها ا

يرنې : ښښ که چېرې واى زه چې امر مې کولې يو چاطځه چځې سځا ه وکځ ي يوهځل      

کځ ي خ ځل خاونځ     کړ طه نو خامرا امر هځه مځې کځ ى و ښځځې طځه چځې سځا ه و       

 طه ((  

                                                 
 . ۳۴النساء :   (۱۶١ښ

 طرم ي :(۱۶١ښ
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ا  سځځکمه ر   روايځځ  کځځوي چځځې رسځځو  ا    ارمځځايي : ا ايمځځا امځځراة ماطځځ       

 (۱۶٤ښوزونها  نها را  دخل الانة ا

يرنې : ښښ هره ښځه چې واا  ېي او خاون  يې ور رځه خځوښ وي نځو ننځ  طځه      

  هه ننوځي ((

غځه پځه   په ښځه د خاونځ  ازا ځ  ښ مننځه ( وانځب ده خ او ازا ځ  دا دى چځې د ه      

پرطه هه ههرنځه   خوښېاو دهغه له   خيره يې ومني روا ږي او هره ېکور کې و اوس

کورطځځه ننځځوزي او د هغځځه لځځه  ېخرځځځي او نځځه هځځه هځځل چاطځځه انځځازه ورکځځوي چځځې د د 

 انازې پرطه په ن کي روبه هم نه نيسي خ رسو  ا    ارمايي : ا اليحل المځراة 

 (۱١١ښ ر هيته االهاکنه اطېو  وزونها ېاه  االهاکنه وال طاکن ا ان

يرنې : ښښ نځ ه رواه هځې  ښځځې طځه چځې روبه ونيسځي او خاونځ  يځې مونځود وي          

نه ورکوي د هغې په کور کې ښ د ننوطکو( مهځر   ېمهر د هغه په نازه او انازه د

 د هغه په انازه ((

په مونودي  کې په ښځه وانب دي چې له مېځ ه سځره   ېرزونو و کور ېاو د د

 الړه ېي .د هغه کور طه و

 _ چې مرال مهر يې ورطه پوره ک ى وي . ۱

_ چې په کور کځې يځې د اړطيځا وړ ظځروف او سځامان ښ هغځه  ځه چځې پځه ورځنځي           ۲

 ږي ( مونود وي .ېبون  کې ورطه اړه پي ا ک

_ چې په کور کې د ښځې دن ړ او ما  ام  وي له خاونډيو  ره لځرې نځه وي   ۳

ې لځه امکځه اريځاد وکځ ي نځو خکځک       په دا ډو  چې که په دې کځور کځې د  ځه پېتځ    

 ږي .ېورطه راورس

                                                 
 (طرم ي۱۶٤ښ

 (هراري خ مسکم و اهو داود.۱١١ښ
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_ چې خاون  د هغځې خيځا  وسځاطي او هغځه پځه امځ  او سځکون کځې وخځ  طېځر           ۴

ک ي خ او د مې ه هغه امر هه په ځاى کوي چې د کورنۍ په هککه وي او د ښځځې  

و طېرااطو پورې اړه ونه لري ښ لکه د هغې پځه مځا  کځې طېځرف ( او     يپه ځانه 

منع ک ى هځم نځه وي او هځل دا چځې خاونځ  هځم د ښځځې حقځوق ادا         دا امر ېرير  

  ره پرطه هه له هېچا کره ې ه نه ييا کوي . ېک ي او د خاون  له اناز

ېځي چځې هغځه د اد  ل ځاره و      رانځه ېځي نځو خاونځ  کځول     راو ککه کځه ښځځه ه خ   

وهي او د خاون  له حقوقو  ره د اده چې ښځځه لځه ټولځو هغځه کځارو  رځه ځځان        

ې هغځځه د مېځځ ه هځځر  خ ېځځرف او وقځځار طځځه زيځځان رسځځوي او داسځځې         وبغځځوري چځځ 

کارونک ي چې د هغه په واسطه د خاون  په زړه کې  ه ېک او ان ېتنه پيځ ا  

ېي او د خاون  د ېتمنۍ خيا  هه ساطي خ هې ځايه هه يې نه لهوي هځر چاطځه هځه    

يې نځه ورکځوي او هغځه چځې  ادطځًا خکځک لکځه اقيرانځو او مکنهځانو طځه خېځرا             

کوي پروا نه لري او دهغه له حقوقځو  رځه دا دي چځې د هغځې هسځترې طځه پځه        ور

چټکتيا سره ورېځي او کځه ېځر ي مځانع لکځه ښ حځيض او ن ځاس ( نځه وي د هغځه          

پځځوره کځځ ي خ رسځځو  ا    ارمځځايي : ا اکا د ځځا الرنځځل      ېننسځځي غوښځځتنې د 

ئکځه  ر ء اليځه ايځا  غلځيان  کيهځا لرنتهځا المال     اامراطه الر اراېه ااه  ان ط

 (۱١۱ښ حتر طېيح .ا

طځځه را وهځځولي او هغځځې  ېيرنځې : ښښ ککځځه چځځې کځځو  سځځ ى خ کځځه ښځځه خ کځځې هسځځتر  

خ هځان  انکار وک  له دى  ره چې ده طه راېي او هغه ې ه پځه هغځې پځه قهځر او     

 ښتې ( پرې لرن  وايي طر هغې چې ييا ېي .(( کې ييا ک ه نو مالئکې ښ پر

                                                 
 (هراري .۱١۱ښ
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طځه ايځا  غلځيان    اراېځه اکځم طاً   الځر  اطځه هم اراز ارمايي : ا اک د ځا الرنځل امر  

 (۱١۲ښ  کيها لرنتها الماليکه حتر طېيح ا

يرنې : ښښ ککه چې را وهولي يو س ى خ که ښځځه خ کځې هسځترې طځه او هغځه ورطځه       

رانه ېځي او هغځه ېځ ه پځه قهځر او خ هځان کځې پځرې يځيا کځ ه نځو ماليکځې پځرې              

 لرن  وايي طر هغه چې يياېي .((

 زد خاون  د حقوقو لنډي

 : ازا   او مننه  ۱

 : د خاون  د  ز  او اهرو ساطنه  ۲

 : له خاون  سره محي  او مينه  ۳

 : د خاون  درناوى  ز  او احترا  کو  ۴

 :د خاون  خ م   ۵

 ساطنه   ۍ:د هغه د کور او ېتمن۶

 :خاون  طه زين خ ارايش او ځان ښايسته کو   ١

 نظم نوړو    ۍ:دکورن١

  القه   :له کور سره مينه خ دلچس ي او٤

 :د اوالد طرهي  ښ روزنه (۱١

: له خاون  سره له وس سځره سځم پځه کځار کځې مرسځته او هغځه طځه د بونځ  ټځولې           ۱۱

 اسانتياوې هراهرو   

 : د خاون  له دوستانو سره ښه طهالره او ښه اخالق  ۱۲

 : د بون  په ټولو مرتک و حاالطو يير او قنا  ۱۳

 :له خاون  سره اخال  او ي اق ۱۴

                                                 
 داود خ اه  مانه و مسن  احم  .هراري خ مسکم خ اهو(۱١۲ښ
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ښځځه مطکقځه سځکطه لځري او هځې       رې وړ ده چې په يهودي  کځې خاونځ  پځ   د يادون

 قې  او ېرزه د هغه په واک کې ده او هر  ه چې وغواړي پرى کولې يې ېي .

 

 حقوق  مېرمنېد  ر مې ه  سس:و

ر ېځ خاونځ  ډ  رر حقځوق لځري هم ارنهځه ښځځه هځم پځ      ېځ ښځځه ډ  ر نهه چې خاون  پ

 حقوق لري چې مهم يې دلته يادوو .

وخ او کځه   رانل مهر هه ورکوي که چېرطه يې د نکاح په وخ  کې ټاککدا چې  

ېځي چځې    ريې نه و نځو  ځه چځې دود وي او کځه ور يځې نکځ  نځو ښځځه کځول          رټاکک

دخځو  هځم ېځوى وي اوهځل      ځانته يې راپرېنږدي که  ه هم لوم ى راضي وي او

 طه ن قه او نامه ورک ي او د هغې لځه ېځان سځره مناسځب کځور ورطځه      دا چې هغې 

 پې ا ک ي چې هغه په کې راح  کې وي .

مراويځځه القءځځيري ښر ( روايځځ  کځځوي چځځې يځځو سځځ ي لځځه رسځځو  ا     رځځه    

خاونځ   ځه دي ؟ هغځوى   ځځوا  ورکځ  چځې        روپوښتل چې د ښځې حقځوق پځ  

او په نامه کې يې پټځه کځ ه ککځه     ېهغې طه خوراک ورک ه خ ککه چې خواړه خور

ورځنځې   خ کوه رټه يې مځه ه رې ورطه مخي ېوهه ه  خچې ځان پټوي په مخ يې مه

 .(۱١۳ښمه مهر په کور کې هن ا کېږ

خير اوس  چې د هغځوى  ښښ  رسو  ا    د حاة الودا  په خطيه کې وارمايل :

حق په طاسو دادى چې هغوى طه ښځې نځامې او ن قځه ورکځ ئ او لځه هغځوى سځره        

 (۱١۴ښ((ښېه ه وک ئ .

 

                                                 
 (اهو داودخ اه  مانه او مسن  احم ۱١۳ښ

 (مسکم .۱١۴ښ
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ه  ځ   او انېځاف  رځه کځار اخکځي خ      هه ل که هکه ښځه يې وي نو د هغوى طرمن  

ښځه د خاون  له انازې  ره پرطه هم دمځور او پځالر او نځورو محرمځو مالقځاطو      

خاون  دادى  چې ديني خ ضروري مسځائل   رېي خ د ښځې هل مهم حق پ رطه طکک

 .(۱١۵ښلکه لمون  خ روبه خ حيض اون اس ور وښيي

م  ره ځان پوهه کځ ي د   ه دا کولر ېي چې له هل  الېاو که خاون  يې نه پوه

کور په کار لکه پرو  خنډ  او داسځې نځورو هځه يځې نځه مايځوروي او خاونځ  هځه         

ه مينځځه خ او محيځځ  سځځاطي خ دهغځځې  هځځورسځځره نېځځک اخځځالق کځځوي لځځه هغځځې سځځره  

اسرار او پ  رازونه هه نه رسوا کځوي لځه هغځې سځره هځه ښځه خنځ ا او خوېځحالي         

ناز او نررې هځه يځې منځي  ځومره     کوي له دوستانو سره هه يې ښه اخالق کوي خ 

ه لځه زځالق  رځه بغځوري د کځور پځه کځارو کځې هځه ورسځره           هځ چې کوالى ېي ځان 

مرسته او الرښوونه کځوي خ هځل دا چځې يځواځې پځه اسځال  کځې ښځځې طځه دا حځق           

پځوره واليځ  لځري ښ ککځه چځې هغځه  اقکځه او          خ ل مځا     پر ورکو  ېوى دى چې

ازې  رځځه پرطځځه د هغځځې پځځه مځځا  کځځې     هالغځځه وي ( او کځځه خاونځځ  د هغځځې لځځه انځځ    

هځم وي نځو پځه مځا  کځې يځې        لېځونۍ  السوهنه کوي نو غايب دى حتر که ښځځه 

 د پالر او يا د نېکه حق دى . ېهککخوالي  د خاون  حق ن ى 

مهر په يهودي  کې ښځه له مهر  ره پرطه نوره هې  ېتمني نکري خ هر ځه يځې   

ل اره دى او مهر هه هم يځا لځه    د مې ه دي ټوله سرخرداني او طککيف يې د خاون 

يځا ه يځې د هغځې لځه مځرګ  رځه وروسځته د هغځې         زالق  ره وروسته ورکوي او

ور ه و طه ورکوي او په اسال  کې خاون  حځق نځه لځري چځې ښځځه پځه کځور کځې د         

 ۍنرمځ  لځه   هغې د ما  لهت  طه اړه هاسي هې ځايه يې نه وهي لځه هغځې سځره هځه     

انسان هاي  په خ ل  مر ر  ارمايي : ښښ ومهرهانۍ  ره کار اخکي خ حلر  ا

                                                 
 (احياء الرکو  اما  غزالي.۱١۵ښ
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 رځه   ۍسرت له کور کې له خ کې ښځې او اوالد سره دکوچنې په  ېر وي چې 

 (۱١۶ښ((کار وانرکي . 

حلځر   مځر ر  طځه ورغځر چځې لځه خ کځې ښځځې  رځه ورطځه            ىيو ځل يځو سځ   

  نځو د حلځر   مځر ر  د هځي هځي ا       ېېکاي  وک ي ککه چې دروازې طه ورس

  چې له حلر   مر ر  سره يې خيځرې اړولځې نځو    ېيې واور ککثو  ر   اواز

دى س ي لځه ځانځه سځره وويځل چځې مځا خځو غوښځتل چځې زه خ ځل ېځکاي  ده طځه             

 وړان ې ک   داخو هم په هغه  ه کې خير دى چې زه پکې خير يم .

حلځځر   مځځر ر  هغځځه راوغوښځځ  او ور رځځه يځځې وپوښځځتل هغځځه ورطځځه خ ځځل    

ږ  ېځځر طېرډېځځطځځه وويځځل : ښښ زه دېتځځه  مځځر ر  ورحلځځر  ې کځځ  خځځو   ځځر  وړانځځ

 رحقوق لري لکه : ېځکه چې دا پرما ډ

 _ دا زما او دوزخ طرمن  پرده ده خ زما زړه پرې له حرامو  ره طسل مومي .۱

 _ ککه چې زه ههر طه والړ ېم نو زما دکور او ما  ساطونکې ده .۲

 _ زما نامې راطه مينځي .۳

 _ زما اوالد طه ېې ې ورکوي .۴

 کورطه ډوډۍ او ... پروي . (( _ زما۵

چځې ښځځه طاطځه کځوي هغځه خځو ماطځه هځم          ېهغه س ي ورطه وويل : کو  خځ م  د 

   .(۱١١ښکوي  نهه چې طه ورطه طېرېږي زه هه هم ورطه طېرېم

پځه ټولنځه کځې لځه      مځوږ طهځالره خ راېځ  اوس ز   پځه دا و له ښځځو سځره د يځحاهه و   

په کو  انځ ازه ظکځم کځوي     چې هې خناه ورسره ئښځو سره د مې و طهالره وخور

 او  ومره يې وهي .

                                                 
 (  احياء الرکو  اما  غزالي .۱١۶ښ

 (اليريقه ېرح الطريقه .۱١١ښ
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 ح : خډ حقوق :

ک سکوک کوي خ يوهل طځه هځه مرکځص وي يوهځل طځه هځه ښځه        ې: يو له هل سره هه ن ۱

ني  لري خ يوله هل سره هه محي  کوي خ پ  او ښځکاره هځه يځې يوهځل طځه يوېځان       

 ک رې کولځو کځې هلځه کځوي ا     ېوي خ يوله هل  ره هه د بون ون د ستونزو په ل

 (۱١١ښ(وله  مثل ال ي  کيه  هاالمرروف  ارمايي : ا

هغوى حځق دى د دسځتور   ريرنې : ښښ او ښځولره حق دى لکه  نهه چې د س يو پ

 مطاهق . ((

نکځاح  ږي ښ چځې  ځوک چاسځره    ېدواړو خځواو  رځه حرمځ  مېځاهر   ځاهت     : له  ۲

 (ږي ېوک ي نو دهل خوانژدې دوستان پرې حرام

ي خ ککه چې ښځه م ه ېي نو که اوالد يې درلود نځو  : يوله هل  ره ميراث وړ ۳

خاون   کورمه هرخه اخکي او که اوالد يې نه درلود نو د مځا  نيمځه حېځه اخکځي     

اخکي او کځه اوالد يځې نځه درلځود     حېه او که خاون  م ېو او اوالد يې ونو اطمه 

 نو  کورمه حېه اخکي .

خېسځځتالى ېځځي چځځې : همځځ ا راز يځځو لځځه هځځل  رځځه ټځځو  هغځځه ننسځځي خون ونځځه ا ۴

 ېرير  ورطه رواک ي دي .

 حيا _

 : راپيژني داسې  حيا   سې  مودودي رح 

ح کې له حيځا  رځه مځراد هغځه     ايطال ېېر  دى د اسال  په ځانه  د حيا مرنر

هغځه يوانسځان  د خ ځل اطځر   او خ ځل خځ اى ک  پځه وړانځ ى هغځه           ېېر  دى چ

حيځا هغځه   ږي ېځ مايځل ک لځور  کارپځه  وخ  محسوسوي  چې د يو منکځر ښ نځاوړه (   

                                                 
 . ۲۲١(اليقرۀ :۱١١ښ
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انسځځان د هځځ  کځځاريو او منکراطځځو طځځه لځځه اقځځ ا  کولځځو  رځځه منځځع    ېځځځواک دى چځځ

 .(۱١٤ښکوي

ږي او خ ل حياناک هن ه خوښوي او مسځکمانانو طځه يځې پځه     ېحيا خوښ را  ک  پ

 حيا کولو امر ک ى دى .

 (۱١١ښا قل لکمئومني  يغلوا م  اهېارهم ا.

چځې خ ځل نظرونځه ښځکته واچځوئ .(( يرنځې       يرنې : ښښ او مسځکمانانو طځه  ووايځه    

ککځځه چځځې پځځه چځځا پځځردئ موسځځترخې ولهېځځ لې نځځو سم سځځتي سځځترخې ښځځکته        

 واچوئ او حيا وک ئ او هيا ورطه مه خورئ .

ر   رواي  کوي چې رسو  ا     ارمايي : ښښ دقيام  پځه ورځ هځه     اهو هريره

کځ ي پ اسځې حځا     ( کسانوطه د  ځرش طځر سځيوري النځ ې ځځاى ور     ١ا  ک  اوه ښ

نه وي يو له هغو  رځه هغځه  ځوک     ىسيور پرطه هل ره له دې سيوري کې چې 

اناکۍ يځې ځانتځه راوهځولي او دا ورطځه لځه ا  ک   رځه د          دى چې کومه ښککې 

 (۱١۱ښ(( ره وېريږ  . حيا له کيکه و وايي چې زه له خ اى ک 

خې باړي مهځر هغځه   د قيامځ  پځه ورځ  هځه ټځولې سځتر     ارمايي : ښښ  رسو  ا    

ې حيا له کيکه يې پرديو ښځو طه له کتکو  رځه ډډه کځ   داو  ېرېچې د ا  ک  له و

   ((وي . 

 (۱١۲ښارمايي : ښښ هر دي  اخالق لري او د اسال  اخالق حيا ده . (( .

 .ښښککه چې حيا نه لرې نو کوه  هغه  ه چې ستا زړه يې غواړي (( 

 اهو داود اه  مانه .   

                                                 
 (پرده سي  اهو ا کر مودودي .۱١٤ښ

 . ۳(  النور :۱١١ښ

 (مت ق  کيه  ۱١۱ښ

 (اه  مانه .۱١۲ښ
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يرنځځې : ښښ حيځځا د ايمځځان يځځوه  ارمځځايي : ا الحيځځاء ېځځريه مځځ  االيمځځان ا  همځځ ا راز  

 (۱١۳ښهرخه ده (( 

حيا په انسان کې يو نوهري ېر او د خ اى ک  يو نرم  دى هې حيا انسځان پځه   

ټولنه کې هې   ز  او درنت  نه لري هر  وک ورطه پځه سځ که سځترخه خځوري     

طځالى نځه ېځي او نځه پځه زوره      ږي خ حيا په انسځان کځې پځه زور را   ېد هېچا نه خوښ

 لو او ېهې حيا کوالى ېي او نه په کور کې پځه ايسځار  ښځه  ې وک حيا لرونک

وطونکې ښځځه هځې   ږي او نه هره ههر ېههر طه په نه وطکو په انسان کې حيا پي ا ک

دليځځل کېځځ الى ېځځي    ۍحيځځا وي خ او نځځه هځځم چځځادري او پځځرده د هءځځ  ى حيځځادار  

 نه له ايمان  ره سرچينه اخکي .    خ پاکي خ حيا او ځان ساطخ

ښځې ل ځاره ايځکي    دپاکه ښځه پاکه ده که په کور کې وي او که په کو ه کې خ

حيځځا لځځه ا  ک سځځره اړيکځځې او پځځه خ ځځل ديځځ  او مځځ هب منهځځولې لهځځو  او خ ځځل  

 . ي ز  او اهروطه کتل د

هر  ومره د کور پځه ديوالونځو   که  وک خ ل  ز  او اهرو طه ونه خوري که هغه 

 ې هن ه وساطالى ېي هيا هم پاکه پاطې کې الى نه ېي .ک

وخورئ هن ه د اهي س يان ښځځه دغځه د ناهکيځ  د وخځ  ښځځه او پځه ناهکيځ         

سي الءځځه اء ارک طځځره ره سرکتځځه ښځځځه چځځې د رسځځو  ا     د ميځځ ېځځکځځې هځځم ډ

 پځه ېځهي  نسځم يځې  ځه وکځ   خ دهغځه زړه يځې پځه غاښځونو          حلر  حمځزه ر    

او حيځا پځرې خرانځه وه ککځه      پاکه وه او خ ل  ز  خ اهځرو ک  خ خو ککه چې  ې ير

چې رسو  ا    له هغې  ره د زنا د حرم  په هککه هيرځ  ښ بمنځه ( اخسځتل    

  ر طراځځب سځځره يځځې وپوښځځتل چځځې : ايځځا ېځځپځځه ډاو غوښځځتل نځځو هغځځه حيرانځځه ېځځوله 

 او اييکې ښځې هم زنا کوي ؟  ېازاد

                                                 
 (  مت ق  کيه .۱١۳ښ
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  وکځځ  خځو ککځځه چځې د زنځځا      سځځره يځې پځځه هځر  ځځه هيرځ   ا   وخځورئ چځځې رسځو    

او دا يځځې پځځه طېځځورکې هځځم نځځه راطکځځل چځځې     موضځځو  راغککځځه نځځو حيرانځځه ېځځوله   

 .خون ې ازادې او اييکې  ښځې دې هم زنا وک ي 

 

 نظر ښکته اچو  يا ښ غض هېر(

 

ل ناموس طه په درنه سترخه وخورئ طر  و هغځه  هد سالم اطر  طقاضا ده چې د 

وخوري ځکه که طه دهل ناموس او حيا لځه   هم ستاسو ناموس طه په درنه سترخه

منځه وړ  غواړې نو هغه هم سځتا نځاموس او حيځا ربو  غځواړي ځکځه دا ټځولې       

ښځې ضرور دچا لورخانې د چا خورخانې دي خ اسال  هم وايي ککځه کځه مځو پځه     

خواطځه مځه    ږي نو نظرښکته واچوئ خ هيا هيځا دهغځې   ېښځې سترخې وله ۍپرد

ر اختيځاري او د انسځان پځه واک کځې نځ ي درطځه       خورئ خ لوم ى ځل خو چې غيځ 

 (۱١۴ښمراف دي خ ا  ک ارمايي : ا اليککف ا  ن سا االوسرها ا

 ((ا  ک طککيف نه ورکوي چاطځه مهځر  ځومره چځې د هغځه زاقځ  وي .      يرنې : ښښ 

 رو  او هياهيا کتل منع دي .ښاو دنظر 

 (۱١۵ښ ا يغلل  م   اهېاره  ويح ظ  ارونهم ا قل لکمؤمنا 

د  ېکځو  ېخ کې سځترخې سځاطنه د   ېيرنې : ښښ و وايه مؤمنانو طه چې ښکته ساط

 خ کو ېرمهاهو .((

 (۱١۶ښ ا وقل لکمؤمنا  يغلل  م  اهېاره  و يح ظ  ارونه  ا.

                                                 
 . ۲١۶(  اليقره :۱١۴ښ

 . ۳(النور : ۱١۵ښ

 . ۳۱(النور :۱١۶ښ
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 ئکځو  و وايه مومنانو ښځو طه چې ښکته ساط  خ کې سترخې سځاطنه   يرنې : ښښ

 ((د خ کو ېرمهاهو 

ک ى دى چې ککه که نا اپه مو سترخې په چا پځردئ  ا  ک خ کو هن خانو طه امر 

 ولهې لې نو نظرښکته واچوئ او هياهيا ورطه مه خورئ .

يځع النظځرة النظځرة    تر   طځه وارمايځل : ښ يځا کي الط    کځر    رسو  ا    حلر

 (۱١١ښ اان لک االولر وليړ لک االخرة (

درطه مرځاف  م ى خو وم ي ځل  ره دوهم ځل مه خوره لويرنې : ښښ اى  کي له ل

دى مهر دوهم نه (( هم ا راز ارمايي : ښ سځترخې زنځا کځوي او د دوى زنځا کتځل      

خ السځځونه زنځځا کځځوي او د دوى زنځځا الس اوږدو  دي حځځرا   حځځرا  ېځځرص طځځه  دي 

 (۱١١ښېي طه پتې زنا کوي او د دوى زنا طکل دي حرا  ځاى طه (

النظځځر حلځځر  اهځځ  مسځځرود ر   روايځځ  کځځوي چځځې رسځځو  ا    ارمځځايي : ښ   

  (۱١٤ښسهم مسمو  م  طرکها مرااتر اه لته ايماناً يا  حالوطه ار قکيه ( 

 هر چاچې زما له وېرې پرېتود په ه   کځې هځه   ىد ريرنې : ښښ کتل زهرناک غء

 هه په زړه کې ومومي . ((   رالداسې ايمان ورک   چې د هغې خوږو

د نا اپځځه حلځځر  نريځځره   يځځ ا  ر  وايځځي : چځځې مالځځه رسځځو  ا     رځځه   

پځځه هککځځه وپوښځځتل هغځځوى   وارمايځځل ښ سم سځځتي سځځترخې   نظريځځو پريوطکو

 (۱٤١ښواړوه ( .

 

                                                 
 (اهوداود خ طرم ي او مسن  احم  .۱١١ښ

 (هراري خ مسکم او اهو داود .۱١١ښ

 (زيراني او المست رک لکحاکم رواي  له اه  مسرود  ره .۱١٤ښ

 (مسکم مءکوة .۱٤١ښ
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هم اراز حلر  نرير ر   له خ ل پالر او هغه يې له نيکه  ره رواي  کځوي  

چځځې مځځا همځځ ا پوښځځتنه لځځه رسځځو  ا     رځځه وک لځځه هغځځوى    وارمايځځل          

 (۱٤۱ښښ سم ستي سترخې واړوه ( 

خځ  لځه رسځو    د  رځه دحځد      ځې د حاة الودا  پځه و د خثرم دقييکې يوې ښ

او الځځل هځځ   يځځاس درسځځو  ا  ښ (دطځځره پځځه هغځځې   لېوپوښځځتنې کځځپځځه هککځځه 

 (۱٤۲ښپکو طه واړاوه ( سو  ا    د هغه مره هل ر رې ک لې ښسترخې ور 

م ى ځل کتځل مرځاف مهځر    ور روايا  ېته چې په هغوى کې لېډهم اسې نور 

ي هرلځر پرخنځې دى طځه کوق نمځا  وايځي نځو لکځه        هياهيا کتل منع خ ل ېځوي د 

چې سي مودودي رح  ارمايي : ښ  کوق ويا  خو هم له هم ې کوق نما   رځه  

رې احاېځځ  هنسځځ  کتځځل دي نځځوا  ک د دى هنسځځټيزه مرنيځځوى   هځځږي خ د ېنځځوړ

 ي په لويو خناهونو کځې اختځه نځه ېځي خ اسځال  خځو د کوق نمځا          خوک  طر  و و

خځوښ ېځي د    ېع کځ ې دى اسځال  وايځي چځې  ځوک د     مرالف ن ى او نه يځې منځ  

راولځځي خ او دښځځکال  کځځل يځځې     طځځر طځځا ير النځځ ې   دې هغځځر ښځځکال اوښايسځځ   

غواړي نو په حالله نکاح ورسره وک ه که يوه ک اي  نځه کځوي نځو دوه خ درې ان    

  (  کور وک ه .

سځځي محم   اهځځ ه  الحسځځيني ليکځځي : ښښ مځځ  (( پځځه دغځځه  يځځ  کريمځځه : ا قځځل      

 رځه پځه    ې غلو امځ  اهېځار هځم ا کځې د هرلځي  ل ځاره دى نځو د د       لکمؤمني  ي

ږي چې ځينې کتنې لکه د ضرور  په وخ  کې يځا محځر  طځه نځايز دي     ېډاخه ک

                                                 
 (سن  دارمي .۱٤۱ښ

 ري او طرم ي .(هرا۱٤۲ښ
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اوپه ښښ يح ظوا ارونهم (( کې ښښ م  (( نءته نو مرنا دا ېوه چځې زنځا هالکځل     

  (۱٤۳ښرخې  نه لري حتر د ضرور  په وخ  کې هم (( .

داللځ  کځوي چځې پځه الرې کځې       ېچې دا ټځو  روايځا  پځه د   نووى رح وايي   اما

    .(۱٤۴ښهککې مستحب دي خښځه وانب نه ر مخ پټو  پ

وخ  کې چې اساد او دخککو سترخې هرپکو طځه اوړي او راوړي نځو    ې خو په د

ټولو ښځو طه پکار ده چې ههرطه وزي نو پ  مخ ووزي او خ ل هځ ن د ا  ک پځه   

  کځځ ي خ ا  ک ارمځځايي : ا ان السځځمع   حلځځور کځځې لځځه مسځځؤولي   رځځه خځځال    

 (۱٤۵ښ ک کان  نه مسؤال ائواليېر وال واد کل او ل

خ سځځترخې او زړه هځځر يځځو لځځه دغځځو نځځه لځځه انسځځان  رځځه    يرنځځې ښښ هېءځځکه غوږونځځه 

 ږي ((ېپوښتنه ک

 

 

 :د ښځې کتل پردي نارينه طه 

د سځترخو د کنترولولځځو پځځه هککځه چځځې کځځو  احکځځا  نارينځه وطځځه راغکځځي دي هغځځه    

ره وه نځو ښځځې هځم هايځ      ېځ ځو طه هم راغکي دي يرنې کځه د ېځهو  او اتنځې و   ښ

هې  پردي نارينه طه قې اً ونه خوري او که نا اپه يې نظر ولهې  نوښځکته هځه   

 خوري ځکه چې د ا  ک احکا  دواړو ډلو طه ېامل دي .

په دې هککه اط اقي خيره ده چې د پځردي سځ ي يځا ښځځې  ځور  طځه کتځل حځرا          

ه خيره ده چې داکتل په ېځهو  سځره وي او کځه لځه ېځهوطه پرطځه وي او       دي هراهر

                                                 
 (اليريقه ېرح الطريقه .۱٤۳ښ

 (ېرح النووي .۱٤۴ښ

 . ۳۶(االسراء ۱٤۵ښ
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سځځترخې ولهېځځ لې نځځو سم سځځتي هځځه  يځځې اړوي : ښښ د ښځځځو او   ېکځځه نا اپځځه پځځر

 نارينه د  ور  ح ود مو مرکې په هم ې کتا  کې روښانه ک   . ((

له  ور   ره پرطه نورې هرخې لکه مخ خ الس خ سځر خ  نهکځې ... پځه کتکځو کځې      

  اقهاء په دې مت ق دي چې که چېرې نارينه د ه ن کومې هرخې طځه کتځل   هم ټو

د اتنې او اساد ال  خرځي نو دا ډو  کتل منع دي ځکځه ا  ک  مؤمنځو ښځځو طځه     

هځځم پځځه غځځض هېځځر هانځځ ى امځځر ک يځځ ى خځځو کځځه د اتنځځې اواسځځاد يځځا دېځځهو  د     

ه هرخه پځه  و لږوره نه وه نو دلته اقهاء د نظر اختالف لري خ داقهاېطحريکولو و

نظر ده چې له لځوم ي ځځل او نا ځاپي کتکځو پرطځه ښځځې طځه هځم روانځ ه چځې            ېد

او داليل يې هځم يځو ا قځل لکمؤمنځا  يغلځض مځ         يهياهيا پردي س ي طه وخور

 (۱٤۶ښاهېاره  ا

ساطي خ کې سځترخې (( هځل دا    ېيرنې : ښښ ووايه مؤمنانو ښځو طه چې ښکته د

زمې  رځه وپوښځتل چځې ښښ د ښځځو     ح ي  چې رسو  ا    لځه خ کځې لځور اځا    

 ه دى ؟(( هغې ځوا  ورک  چځې : ښښ دا چځې سځ ي ونځه      رل اره طرټولو غوره ې

او د طائيځ  پځه ډو    او س ي دا ونه وينځې (( رسځو  ا    داخيځره ومنکځه      يوين

او الده ځينځځې د  ايځځ  ولوسځځ  چځځې ا کريځځة هرلځځها مځځ  هرځځض ا يرنځځې : ښښا يځځې د

هم د ا  المؤمني  حلر  ا  سځکمر هغځه حځ ي     دو ((دوى له ځينو نورو  ره 

چځځې روايځځ  کځځوي :  ښښ زه ښ ا  سځځکمه( او ميمونځځه ناسځځتې وو چځځې پځځه دې کځځې ا     

طځه  موږښ ا  مکتځو  پځه دواړو سځترخو ړونځ  و( نځو رسځو  ا           رمکتو  راغ

ږ وويځل : ايځا دا ړونځ  نځه دى چځې نځه مځو        وک  چې له ده  ره پرده وک ئ مځو   امر

                                                 
 . ۳۱(النور :۱٤۶ښ
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ېژني ؟ رسځځو  ا    راطځځه وارمايځځل ايځځا طاسځځو هځځم ړنځځ ې يځځ   وينځځي او نځځه مځځوپ

  (۱٤١ښطاسويې هم نه وين   ....((

او هغې ور ره پرده وک له نو پوښځتنه طځرې    رحلر   ايءې طه يو ړون  راغ

وېوه چې له ده  ره ولې پرده کځوې دا خځو طځا نځه وينځي هغځې وويځل : زه خځويې         

 (۱٤١ښوينم ....

  د نءځتوالي پځه يځور  کځې پځردي نارينځه طځه        دوهمه ډله چې داتنې او ېځهو 

دښځو کتل روا هولي داسځې ځځوا  ورکځوي چځې د غځض هېځر ايځ  د اتنځې او         

ېهو  په ېتوالي پورې اړه لري اوپه دې يور  کې په اط اق سځره يځو هځل طځه     

طه حرا  دي او داازمې پورطنې حځ ي  ضځريف حځ ي  دى    وکتل دواړو خواو

کځامو يځو مرتيځر کتځا  هځم نځ ى رانقځل        چې هې   کمي ارزښ  نځه لځري او داح  

نځه   ک ى خ يواقيه هم پرې است ال  نه دى ک ى حتر هغو خککو هم پرى استناد

نارينه طه د ښځو په کتکو کې سر  دري  لري او حرا  يې هځولي خ  دى ک ى چې 

دا حځځ ي  امځځا  غزالځځي پځځه احيځځاء  کځځو  الځځ ي  کځځې رانقځځل ک ېځځ ى چځځې حځځاا     

طنځي پځه ااځرادو    دي : ښښ دا حځ ي  هځزازاو دار ق   راقي يې په طرځريد کځې ويکځي    

دى چې سن  يې ضريف دى (( هزاز وايي چې سن  کځې   ح يثو کې رانقل ک ى

 يې داسې  وک دى چې زه يې نه پېژنم .

حځ ي  پځه    ېکځ ى دى دد ح ي  هځم اهځ  ق امځه پځه مغنځر کځې رد       او دا  سکمر 

يځځب ح يثونځځه سځځن  کځځې ښ نيهځځان ( دى او امځځا  احمځځ  وايځځي چځځې نيهځځان دوه  ا 

ښښ اما  احمځ  پځه ضځمني ډو  دواړه    هل دا چې .يو هم ا ح ي   ىد ىرواي  ک 

 ح يثونه ضريف او دح يثو له ايولو  ره مرالف خ کي دي . ((

                                                 
 اهوداود خ طرم ي او موزااما  مالک .(۱٤١ښ

 (اهوداودخ طرم ي خ مسن  احم  او موزا اما  مالک .۱٤١ښ
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اه   ي الير وايي چې : نيهان ماهځو  الهويځه سځ ى دى او دا احتمځا  هځم لځري       

 او د  ايءځځې امځځا  احمځځ  خ امځځا  اهځځوداود او ا ځځر  چځځې وايځځي د نيهځځان چځځې لکځځه 

 ح يثونه په امها  المومني  ښ رسو  ا    هيييانو ( پورې خا  وي .

و ځ    رککه چې رسو  ا    د اختر له لمانځه  ره اارغ ېو نو ښځو طه راغځ 

وک  او په ي قې يې ورطه امروک  او لځه ده سځره هځال  هځم ونځو ښځکاره       يې ورطه 

وطځه کتځل هځم منځع     وکه نارينه ښځو  هه دواړو طه کتل هل دا چې  ېخيره ده چې د

واى نو په س يو هه هځم د نقځا  او حاځا  اچځو  الز  و خ ددې ل ځاره چځې  ځوک        

ورطځځه ونځځه خځځوري دلتځځه دا يادونځځه هځځم ضځځرور ده چځځې ښځځځه کځځه  ځځه هځځم ډېروخځځ   

  رينځځځه زالځځځب ښغوښځځځتونکر ( وي خ د ښځځځځې ( او نا ېمطکوهځځځه ښ غوښځځځتل ېځځځو 

هو  راويتځځوي هککځځه ډېځځر نارينځځه دى چځځې طځځل ددى ېځځ  ااو د يېځځهو  ويځځ ه د

ر  پځځه ښځځځه يځځنارينځځه هځځم د ښځځځې زړه وړي د هغځځه ځځځواني خ ښځځکال خ طځځوان خ غ  

رې کځځوي  خ لکځځه قځران کځځريم چځځې د  يځ اغېځزه کځځوي ان مينځځه يځې د زړه پځځردې هځځم    

ځينې مځورخي  يځې زليرځا هځولي ښښ او ديوسځف    پځه       مېر د زيز دمېرم  چې 

ايځځي چځځې د يوسځځف مينځځې د  راز  رځځه پځځرده پورطځځه کځځوي او و ېلځځه دکيسځځه کځځې 

ېځا رانو خيځره د يوسځف مينځې     د زليرا د زړه پردو طځه الره مونځ لې وه او هغځه    

هغه يې په خ ل زړه کې د مينې د هل اور د م  کولځو ل ځاره    وه ېزليرا لېونۍ ک 

راوغوښځځ  او د زنځځا غوښځځتنه يځځې طځځرې وکځځ ه همځځ ا راز قځځران دا هځځم وايځځي چځځې   

او ويځل يځې چځې کځه يوسځف زمځا داهيکځه طځر          زلېرا په خ ل هم ې هوډ والړه وه

سره نه ک ي نو نزاء هه ورک   خ قران کريم وايي چې ديوسف ښکال د هغه ښځار  

په ټولو ښځو طا ير وک  د هغه ښکال خ ځوانۍ طازخۍ دښځار ټځولې ښځځې ښ هځې     
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چې د يوسف له مخ نځه يځې سځترخې اړو  زړه نځه      ېطرد ېهوښه او هې خوده ( ک 

  (۱٤٤ښ. ل السونه يې غوڅ ک  چې خ ېغوښتل او طرد

کتل د ښځې ېهو  راپاروي يځا داتنځې   او د س ي  خږيېنو ککه که داسې پېت 

او اساد المل خرځي نو هاي  چې ښځه سترخې واړوي او کځه وايځي نځه اړوي او    

 ده . ېکيله کتکو خون  اخکي نو هم ې طه رسو  ا     د سترخو زنا و

ءځيانو يځځوه ډلځه راغکځه او د نيځځوي    حلځر   ايءځه ر   روايځ  کځځوي چځې د حي    

او  رسځو  ا    دا ننځ اره پر کځه    مسا  په انه  کې يې يوه ننځ اره وښځودله   

   (۲١١ښ.ماطه راښودله

و او دهځي هځي    راو له طاريخ  ره  اهته ده چځې دا واځ  پځه او  هاځري کځا  راغکځ      

 ن  کځځې وو( کځځالو پځځه مځځ۱۶_۱۵سځځو ښ لړ مځځر دپنځکسځځو او ې ا  (ر  ښ ايءځځې

 په  ادر پټوله .ر    په  ايءهه کې وايي چې رسو  ا  ښ  ( ه هراري

ککځځه چځځې اازمځځه د قځځيړ لځځور د زځځالق پځځه  ځځ   کځځې وه نځځو رسځځو  ا    ورطځځه  

ږه هيا يځې ورطځه وارمايځل :    سره اوسې(ر   ښېچې ا  ېريک انېار يوارمايل 

ښښ هغځځځه ېځځځتمنه ښځځځځه ده هغځځځې کځځځره يځځځحاهه ډېځځځر ځځځځي او راځځځځي نځځځو طځځځه دا         

کځځره اوسځځېږه هغځځه ړونځځ  دى طځځه هځځه هکتځځه هځځې طککي ځځه بونځځ  طېځځر    ( ر  ښمکتځځو 

 ک ې ((

 

 : ور  

ږي وايځي او  ب او هغه ېي طه چځې هځ  خ ځل کېځ    ي ور  په لغ  کې نقېان او  

 ونومو  ېو چې لو ې   يې ه  خ ل کېږي . ور  ځکه په دې نو   

                                                 
 . ۳۲_۲۳(يوسف :۱٤٤ښ

 (مسکم او مسن  احم  .۲١١ښ
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 د ښځې  ور  د پردي نارينه په وړان ې :

په هره مرامکه کې لځه ا تځ ا  ښ منځومانځه الر(    دي  دى او  رتتونېاسال  يو ر

ښځې طه انازه وکځ ه چځې کځه ضځرور  درطځه        ره کار اخکي که له يوې خوايې 

پې  ېي نو د پرديو نارينه و په مخ کې خ ځل مځخ لو ځوالى ېځي او د نارينځه و      

وطه امر کوي و مهر له هکې خوا نارينه ر ېياع کولرضرور  په من  کې خ ل 

ې مځځخ لځځوڅ کځځ  طاسځځې سځځترخې ښځځکته واچځځوئ د هغځځې لځځه    چځځې کځځه کځځومې ښځځځ 

 ره ناوړه است اده مه کځوئ او پځه هرنځ و هرنځ و سځترخو ورطځه مځه خځورئ         اړطيا

  (۲١۱ښ ښځو طه امر ک ى چې : ا واليي ي  زينته  االماظهر منهاا(ک  ښا 

ښکاروي خ ل سينهار مهر هغه چې ښځکاره ېځي لځه دېنځه ((      ېيرنې : ښښ او ن 

چځځې خ ځځل سځځينهار چاطځځه  ېه دې مت ځځق دي چځځې ښځځځې طځځه روا نځځ ټځځو  اقهځځاء پځځ

کځځې د نظځځر  ېږي اقهځځاء پځځه دېوښځځيي مهځځر هغځځه  ځځه چځځې لځځه دوى ځينځځې ښځځکار  

د ځينځو پځه نځزد لځه دې      اختالف لځري چځې لځه مځاظهر منهځا  رځه هځ ف  ځه دى ؟        

اقهځا   لځو ېږي اوس   ره مراد خاڼه ده او هغه  ه چې د ضرور  پځه وخځ  کځې   

هاي  کو  ځايونه لوڅ ېي چځې     ي  چې داړطيا په وخ  کېپ ې اړه  اختالف لر

طرالهي  تځا  النځ ې رانءځي.     د هغې په لو ولو کې دپردي نارينه په وړان ې

خ ځل مځخ    ټو  اقها پردې مت ق دي چې ښځه هايځ دپردي نارينځه پځر وړانځ ې د    

ښ چځې ديځځو غځځوږ لځځه نرمځځ   رځځه پيځل د هځځل غځځوږ د نرمځځ  پځځورې او د زنځځې النځځ ې   

 د لو طرځايځځه پځځورې ( ېځځل پځځه طنځځ ي کځځې د ويتځځتانو د زرغون  يځځپ هرخځځې  رځځه 

ورغوو  نهکو او ق مو  ره پرطه د نځور هځ ن کومځه هرخځه ښځکاره نکځ ي او پځه        

 ق مونو او  نهکو کې هم اختالف دى .

                                                 
 . ۳۱(النور :۲١۱ښ
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حنيکيان او ځينې ېوااع رحمهم ا  وايي : د ښځځې ټځو  هځ ن  ځور  دى حتځر      

 (۲١۲ښ.نوکان هم 

نځې مځراد د دوى پځه نځزد     اي  دى او له ماظهر منها ځ رطندا پور يې هم او دليل 

 لو پځځه وخځځ  کځځې  ېځځناسځځتکو او پا ې لو خ کتېځځهغځځه دى چځځې دوى يځځې د خوځ 

 اختيار نکري .

 

 مخ او م ون 

 ره خ کر ېي چځې د اسځال     موضو  هم له هغو موضو اطو د ستر او حاا  

پځه   ېوسه پځور ده او طر ا يو طرمن  اختالاو ره طر اوسه پورې د اقهاله ي ر

دي چځې پځه يځو     ياء په يو نظر راټو  ېوي ن ي خ خځو داسځې ېځو   هاړه هم اق ېد

ر کم ېوي وي او په هل وخځ  کځې   ظخاون ان ډېر ا ودهل نوخ  کې هه د يو نظر 

هه هيا د دى مقاهل نظر خاون ان ډېر ېوي او د هغځه هځل کځم ېځوي وي د هېکهځې      

ره وه چځځې د ېځځېځځمېره ډو وپځځه ډو  يځځو وخځځ  داسځځې ېځځوي دي چځځې د هغځځو  کمځځا 

هه يې ښه نه هاله او په مقاهل کځې   رو په وړان ې د ښځو مخ لو وپرديو نارينه 

و ېمېره کمه وه چې هغوى د پردي نارينځه پځه وړانځ ې د ښځځو     وهه د هغو  کما

و وهځر کړ د هغځو  کمځا    ېاو هيځا د د  لکځ مخ او السونه ښ ورغوى (  ځور  نځه ه  

او د خمځخ او ورغځوى  ځور  نځه هځولي      چې هغځوى د ښځځو    هد ېېو هېمېره ډېر

اک نځځه وينځځي او د هغځځو  ځځه هځځ ېوړانځځ ې پځځه لو ولځځو کځځې يځځ رپ وپرديځځو نارينځځه و

 ور  هولي خو هېلککه يې هم چې مخ او ورغوى  ىد ىکم ېوو ېمېرو کما

                                                 
 ني خ نهايه المحتاک خ سراک الوهاک او غايه المنتهي .(المغ۲١۲ښ
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پځه حرمځځ  يځا کځځم طځر کمځځه مکروهځوالي هانځځ ې او يځاد لو ولځځو پځه نځځواز هانځځ ې       

  کماء مت ق ېوي ن ي .

ځکځځه چځځې هځځره ډلځځه ځانتځځه داليځځل لځځري او   يهځځم نځځ  ر ونکېځځختماو د اخځځتالف 

اخځتالف يځځې ځانتځه هېالهېځځل المکونځځه او ونوهځا  لځځري چځې دا ونوهځځا   هځځه د     

قيام  طر ورځځې دوا  مځومي چځې پځه اسځالمي اقځه کځې د ښ اسځيا  االخځتالف          

ر کتاهونه ليکځل ېځوي دي او د يځوه ځځانه ي  کځم      ېطر  نوان الن ې ډال قهاء ( 

 سځره چې د ده له نظر  ه چاهغ رو هېلککه هم پوکېږي خو  اقها ط ريړطوخه په 

هځم د ېځرير  پځه مېځادرو      دکااراتوا ن ه لهولې ځکه چې هغوى يمرالف د

کې پکټنه اوا انتهاد ک ى دى  او هغه مسځئکه  ورطځه حځق ښځکاره ېځوې ده  چځې       

انتهځاد حځق هرهغځه چاطځه چځې لياقځ  يځې         اوس يې  خ ل نظر خرځولر دى او د

ه زمانځځه کځځې هځځم د نظځځر اختالاځځا  وو حتځځر د      پځځ ري ېځځته دى د يځځحاهه و   ولځځ

 ېپځر  ېى و او وحبون   (  ښبون  کې هم وو خو  رنهه چې هغه(  ښپيغمير

هم انتهځاد طائيځ  کځ ى     ( ښ   او رسو  ا  ېراطککه نو اختالاا  هه بر حل ک

غځوره  سم نظځر يځې   روزي او ناېدى حتر د هغه چال اره  يې چې په انتهاد کې ط

ږ د ېځرى ورکځ ى دى خځو متاسځ انه چځې زمځو      ک ى هم د رټکو په ځاى د يځو انځر ز  

بر د مرځځې دومځځره   ه د هېالهېکځځو انهيځځزو او طمځځايالطو لځځ   و ځينځځې  کمځځاو  ېدور

ک حيځځران ېځځي خ چځځځې دا   رطځځ اد ټځځاپې ولهځځځولې چځځې سځځ ى ورطځځه هځځځ     ک ځځراو ا 

ي نځ  اتواخانې هم هې  ېر ي هنس  نکري او اکثځره د سځکيقوي خ کوقځي او خو   

 ږي .ېاختالااطو له مرې يادر

طرېځب يځوې خواطځه پرېځږدي او     زمځا هيکځه لځه درنځو لوسځتونکو  رځه داده چځې        

ږ نظځر يځې   او دحق په طکه قلاو  وخ ي کځه زمځو  ليکنه د حق په سترخو ولولي 

يې ومنځي او کځه دا نظځر     ې خوښ ېو او دا نظر ورطه حق ښکاره ېو نو  راسره د
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 مځل وکځ ي    ېظځر د مرځالف ن  ر د دى نظځر پځ   وکځ ي  ېخطا هولي نځو مهرهځاني د  

نحځراف  اد ک ځر او   مځوږ دى هځه  ږ کاار او يا منحرف وايو او نه چې نه هه ورطه مو

 . په ټاپو او القاهو نمانځي 

ره ېځ ډي  ومره ليکنې ېځوې د   موضو  ر طر اوسه پورې چې د ستر او حاا  پ

 رځځه سځځره  ککځځو لځځه اسځځال خهرخځځه يځځې لځځه ااځځرا  او ط ځځري   رځځه ډکځځه ده ځينځځې 

پېژنځ لې او يځو   رسکروټه نوړه ک ې ده او ن يوالوطځه يځې د يځوې هالپځه طوخځه و     

و سځځيورى هځځم  ونادرچځځو د رنهينځځو ځدى حتځځر د ښځځر طځځرې کتځځکطځ  انځځځور يځځې  

وس نځه يځې ههځر خيځره ده  او     هغه  ه مکک وي چې له  رحرا  هولي او مسکمانان پ

و هځرق  طځر اغېځزى النځ ې     ځينې نور هيا د غر  او اروپا د ک ځري ټځولنې د زرق ا  

وايځي چځې د نقځا      ىځو په اوښځانو يځې خطځا ېځوي دي  دو    ېراغکي دي او د ور

مځ هب کځې    ياو حاا  مسئکه په اسځال  کځې ځځاى او ايځل نځه لځري هځې  اقهځ        

 خىد ىستر او پرده نءته او دحاا  او سترنظر په اسالمي ټولنه طحميل ېځو 

ءځته ده نځو دا هځ    او    دوى وايي چې  رنهه سځتر او حاځا  پځه اسځال  کځې ن     

مځخ پټځو  د هغځه  ځه حرامځو  دي      دوى وايي چې پځه ښځځو هانځ ې    خخمراهي ده 

خ چې حاللو  او حرامو  يوازې د يځو ا  ک کځار    (  حال  ک ي ديک ښچې خ اى

 دى .

په داسې حا  کې چځې اسځال  دا دواړه نظرونځه ردوي او د ا تځ ا  ديځ  دى نځو       

 ځځا  م هځځو  طځځه وکتځځل ېځځي نځځو سځځ ى     منځومانځځه الره  خوښځځوي کځځه د ېځځرير   

ږي چځځې اسځځال  د سځځرت  او ېځځ   پځځه ځځځاى اسځځانۍ او نرمځځۍ طځځه طځځرنيح  ېپځځوه

ورکوي قځران  و ځو ځايځه وايځي چځې پځه ديځ  کځې حځرک او سځرتي نءځته دى خ            

قران وايي چې انسان طرخ که وسه پ  دى رسو  ا    چې خ کو يځحاهه و طځه   

 او سرتي مه کوه . اساني کوه امر کوي چې ښښ يسر والطرسر (( 
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نو په کار ده چې په اسال  کې په اختالاي مسايکو کې  په هغه نظر  مل وېځي  

 ره وي .ېچې خککو طه په کې اساني ډ

اسالمي ن ۍ ستر م کر  المځه   ېد ښځو د پردې او حاا  په هککه د مراير

ېځځيخ دکتځځور يوسځځف قرضځځاوي هځځم ديځځوې پوښځځتنې پځځه ځځځوا  کځځې دا مسځځئکه    

د  مځوږ النقا  لکمراۀ ( طر  نوان الن ې يې خ ره کځ ې ده چځې ز   ې لې ده او د ښ 

هيکځه ده   يد يرې هرخځې هځم لځه همځ ې رسځالې  رځه اقتيځاس ېځو        ې نې ډېدې  

 رې الا کې يې ولول  .ېاو له طرېب  ره په ل  ه غورپچې 

 د مخ او ورغويو دلو ولو حکم :

ى نظځر دا  د حاا  او سترپه هککه په  مځومي ډو  دوه نظځره ونځود لځري لځوم      

طځر م ونځ  پځورې  ځور  نځ ى او نځه يځې پټځو           ىدى چې د ښځځې مځخ او ورغځو   

 اليته په استحيا  کې يې هېلوک هم  ه نه وايي . يار  د

دوهمه ډله وايي چې د ښځې ټو  ه ن  ور  دى او پځردي طځه د مځخ او السځونو     

هه لوم ى د لوم ئ ډلې نظر و ي و او پځه دوهځم  قځ   کځې      موږلو و  حرا  دى 

 هه د دوهمې ډلې نظر و ي و چې حق نظر په خ که  رخن  ېي .

 د مخ او ورغويو لو و  روا دي :

نمهور اقهاء په دى نظر دي چې  دمخ او روغويو پټځو  وانځب نځ ي او ښځځې     

 وړان ې مخ او ورغوي لوڅ ک ي . را دى چې د پردي نارينه پور طه 

 ه نظر :  د اما  اهوحني

نځه   ېاالختيار کې ليکځي ښ ايځيکې ښځځې طځه د     د حن ي اقهې په مءهور کتا 

ره نځه وه  او امځا    ېځ ېي کتکځر مهځر مځخ او ورغويځو طځه يځې ( خځو کځه د ېځهو  و         

اهوحني ځځه ورسځځره ق مونځځه هځځم زيځځاطوي چځځې ورطځځه کتځځل روا دي ځکځځه کارطځځه پځځه  
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کځځې ضځځرور  دى دليځځل يځځې د ا  ک دا وينځځا ده     راکځځ ه ورکځځ ه کځځې او مرځځامکو  

 (۲١۳ښاظهر منهاا.ا واليي ي  زينته  االم

ښکاره کوي خ ل سينهارونه مهر هغه چځې ښځکاري .(( لځه     ېيرنې : ښښ او نه  د

اي  په ط سير کې وايي چې له  ښ ما ظهر منهځا (  رځه    ېنه اکثره يحاهه د دېد

رناځو ځايونځه دي ځکځه چځې خ کځه رناځو خ        دغر  راناه او خوطځه او خځوطې او  

 ټولو طه روا دي .او خاڼې طه خو کتل خ کو او پرديو  ېخوط

  نځ ى  او دق   په هککه هم رواي  ېځوى  د ى چځې کتځل ورطځه روا دي او  ځور     

پټځو  سځر  کځار دى اوهځل دا چځې مځخ او السځونه طځر          ې ځکه چې په طککو کې يځ 

قځځ   ډيځځر مهځځم دى نځځو چځځې د مځځخ او ورغويځځو لو ځځو  روا دي نځځو د قځځ   خځځو پځځه     

 (۲١۴ښ.حتمي روا وي

 د اما  مالک م هب :

ر  المسځالک الځر مځ هب امځا  مالځک (( کځې ليکځي چځې : ښښ د پځردي          په ښښ اق

وړانځ ې د ښځځې  ځور  لځه مځخ او ورغويځو پرطځه ټځو  هځ ن دى او دا           رنارينه پځ 

خځو   يدواړه  ور  ن ى . (( د ياوي په حاېيه کې وايي چې کتل ورطځه روا د 

 (۲١۵ښ.چې د ل   ني  نه وي

 

 د اما  ېااري م هب :

کې ليکي : ښښ ايځيکه ښځځه  ټولځه  ځور  ده مهځر مځخ       اما  ېيرازي په الم هب 

 او السونه يې . ((  

                                                 
 . ۳۱(النور : ۲١۳ښ

 . ۱۵۶\۴(االختيار لترکيل المرتار خ  ي ا  اه  محمود اه  مودود :۲١۴ښ

 (په ېرح المېغير د ياوي حاېيه د مېر د دارالمرارف  چاپ .۲١۵ښ
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 د اما  احم  ه  حنيل م هب :

ځينځې مکهځري وايځي چځې د      مځوږ ر کې ليکځي : ښښ ... ز اه  ق امه حنيکي په المغن

ښځې ټو  ه ن  ور  دى ځکه په حځ ي  کځې راځځي چځې  ښښ د ښځځې ټځو  هځ ن        

 (. ىد رويکه غريب طح ي    ېد طرم ي ښ  ور  دى ((

 (۲١۶ښد لو ولو انازه ورک   ېوې ده ((مهر هغې طه د مخ او ورغويو

 (۲١١ښ.د ښځې ټو  ه ن  ور  دى مهر يوازې مخ يې اما  احم  وايي چې 

ښښ اما  ېځاارر او امځا  مالځک   رځه پرطځه امځا  نځووى خ اهځ          له اما  اهو حني ه 

 ( وايځځي چځځې د مځځخ   خ اهځځو  ځځور خ  ځځوري او مزنځځر ښ رحمهځځم ا    حځځز  خ او زا ځځي  

 ((لو و  روا دي .

 د دې ډلې داليل : 

 ط سير د ا ما ظهر منها ا 

و نمهور ښ اکثره طاهري  او طيځع طځاهري  وايځي چځې     ودا ډله وايي چې د يحاهه 

لځځه ا مځځاظهر منهځځا ا  رځځه هځځ ف مځځخ او ورغځځوى دى حځځاا  سځځيوزي پځځه خ ځځل      

داسې نمونې رانقځل  کې ډېرى ور ار الت سير الما ور (( ثطېنيف ښ ال ر المن

 ک ي دي .

 . يد ېمراد راناه او خوطه اخست ېاه   من ر وايي چې حلر  انړ ر   طر

سري  ه  منېور خ اه  نرير خ  ي  اه  حمي  خ اه  من ر او هيهقځي وايځي چځې    

خ چارخځل  او   ښ د م سرينو سردار ( طرې ه ف راناځه خخوطځه   ي ا  اه   ياس 

 اخيستر دي .غاړه کۍ 

                                                 
 (المغنر اله  ق امه خ۲١۶ښ

 . ۱۶٤\۳(المامو  اما  نووي ۲١١ښ
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اق او  ي اه  حمي  په هل رواي  کې وايي چې   ي ا  هځ   يځاس لځه     ي الرز 

 د الس نکريزى او خوطه اخيستې ده .ښ ماظهر منها(   ره ه ف 

هځ ف مځخ خ ورغځوي او     ېاه  ېييه  او اه  اهځر حځاطم وايځي چځې اهځ   يځاس طځر       

ې خوطه اخيستر ده  او لځه همځ وى  رځه يځو هځل روايځ  دى چځې اهځ   يځاس طځر          

 ايره او د ورغوي دننه هرخه اخيستې ده .مراد د مخ د

اهځځ  اهځځي ېځځييه  اهځځ  نځځريح خ  يځځ  اهځځ  حميځځ   خ ايځځ  منځځ ر او هيهقځځي پځځه سځځن       

 رځځه د ښ مځځاظهر منهځځا( د ط سځځير    (ر   ښالکيځځرى کځځې وايځځي چځځې لځځه  ايءځځې  

 .(۲١١ښه ( او اتح ده  ره مراد هنه ى ښ ک ېويل چې له د ېپوښتنه و ېوه نو وي

مځراد مځخ او ورغځوى اخيسځتر دىخ      ېري  اهځ  نييځر طځر   اه  نرير وايي چې س 

همځځ ا راز اهځځ  نريځځر لځځه  طځځاء  رځځه هځځم هم اسځځې روايځځ  کځځوي اهځځ  نريځځر او      

 ي الرزاق له مسور ه  مررمځه  رځه روايځ  کځوي چځې هغځه طځرې مرادهنهځ ى         

 . يه ( خوطه او راناه اخيستر د ښ ک

  نځار ا   پځه   او نکيځا  اخکځي  يځ ا    ېخو  ي ا  اه  مسرود طرى مراد نځام 

وړنځ ه نامځه   ځدا هغځه   کځې د نکيځا  طرريځف داسځې کځوي ښ      ښ المراة المسځکمه ( 

نکيا  هغه  ځادر طځه ورطځه ټوټځه ده چځې ښځځې يځې پځه سځر           (چې ټو  ه ن پټوي 

خ  يځ ا   اهځ  حميځ     ېمځخ يځې را ځځ وي ښښ د نکيځا  دا طرريځف ېځ       راچوي او پ

 ى چځې مقاهکځه خځوا    ېځ ک  دى  ىسک ي چې د ښځو د مځخ پټولځو سځر سځرته پکځو     

 (۲١٤ښ.ورسره موااقه ن ه

 

                                                 
(اتح د خوطې په  ير د سرو يا س ينو زرو وړه  حکقه ده چې په هنېر خوطه کې ښ د وړې  خوطې طر ن  ۲١١ښ

 دوهمه خوطه کې ( په خوطه کېږي .

 . (( ۱(اتاوى المراة المسکمه نک  ۲١٤ښ
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د اه  مسځرود پځه پرطکځه      هخو دکتور قرضاوي او ځينې نور  کما وايي چې دلت

ايځځځ   ېاهځځځ   يځځځاس او انځځځړ نظځځځر پيځځځاوړى دى ځکځځځه چځځځې پځځځه د     خد  ايءځځځې

مځاظهر منهځا يرنځې ښښ هغځه  ځه چځې       له ا واليي ي  زينته  االما ظهر منها ا کې 

ثنر ده چځځې دا پځځه ت  د ښځځکارولو لځځه حرمځځ   رځځه مسځځ  طځځرې ښځځکاري(( د زينځځ 

لځځه هغځځه حرمځځ   رځځه  اسځځان  او رخېځځ  داللځځ  کځځوي يځځا پځځه هځځل  يځځار  دايځځې   

او د مسځځتثنر کځځ ى او حتمځځي ده چځځې مسځځتثنر د اسځځانۍ او رخېځځ  ل ځځاره ده   

نکيا  خ  ادر يا هغه نامې چې خ کځه ښځکاري پځه ښځکاره کولځو کځې خځو هځې          

ممک  ن ي ښځه خوهه زين  او ښککې نځامې   اساني نءته ده او پټو  يې هې 

خځو   هغځه  ادري ېځي نځو   ک ي او که له دى استثنر  ره ه ف چځ  ادري پټېچپه 

هم ا المل دى چځې د    ثنر طه  ه ضرور  و ؟تاس ېږي نو هيا دېهسې هم نه پټ

رو م سرينو لکه اهځ  نريرزيځري خ قرزيځي خ امځا  رازي     ېاه   ياس ر  نظر ډ

خ او پځه دې اړه   ىد ى کورو واړو امامځانو خځوښ کځ     خ هيلاوي او د م هيونو

طځځر م ونځځ  پځځورې  ىچځځې ښځځيي د ښځځځې مځځخ او ورغځځو يډېځځر احاديځځ  هځځم ېځځته د

 ور  نځ ى لکځه : حلځر   ايءځه ر  روايځ  کځوي چځې زمځا دمځورني ورور          

 يځځ ا  اهځځ  ز يځځل لځځور مځځاکره سځځينهار ېځځوې راغکځځه ککځځه چځځې رسځځو  ا        

ې طځرې واړوه ماورطځه وويځل چځې اى د خځ اى      راننو  او دايې ولي له نو مځخ يځ  

وارمايځځل : ښښ ککځځه چځځې اناکځځ  پېغکځځه   (  ښدا زمځځا ورېځځره ده هغځځه(  ښرسځځوله 

خ ځل الس   د چې ښ ېي نو روا ن ه چې ښکاره ېي ور ره مهر مخ يې او دومره

ې او ورغوي طرمن  يې د يو موټي په ټکېتود او دخ ل مو رپه  نهل يې موټ

   (۲۱١ښ(ان ازه ځاى پرېتود . 

 

                                                 
 (نامع الييان    طاويل اي القران خ المنثور اما  سيوزي او ط هيم القران .۲۱١ښ
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روايځځ  کځځوي چځځې ښ د هغځځې خځځور اسځځماء د      (ر  ښهمځځ ا راز حلځځر   ايءځځه 

رسو  ا    ختينه راغکه او نرمې او نازکې نځامې يځې اغوسځتې وې رسځو      

چې ککه ولي له نو طرې مځخ يځې واړاوه او ويځې ارمايځل : ښښ اى اسځماء       (  ښا 

دا او  ککځځه چځځې ښځځځه پېغکځځه ېځځي نځځو روا نځځ ه چځځې ور رځځه ښځځکاره ېځځي مهځځر        

   (۲۱۱ښ((اېاره يې وک ه مخ او السونو طه  ښښدا

مخ : هم ا  ر_ د ټېکريو د اچولو حکم په خريوانونو ښ ټټرونو( هان ې دى نه پ ۲

منو ښځځو طځه   ؤم (ک ښه المرء ة المسکمة کې ک ې ده خ دا چې ا پنيوکه  ي ا  

 . ۳۱ه  هرمره   کر نيوهه  ا ..... النور خطا  کوي ا وليلر

ط سځير   رې :  ښ را وادې چوي ټيکري خ ل په خ کو خريوانونو هان ې ( کاهکيرن

ورسره زياطوي چې ټټريې ښکاره نه ېي ( خمر د خمار نمع ده چځې ټيکځري طځه    

 (۲۱۲ښ.وايي او نيو  د نيب نمع ده چې خريوان او ټټر طه يې وايي

ټځر  چې ټيکري داسې په سرک ئ چې غځاړه او ټ ښځو طه داسې امرکوي (ک ښا  

ر دې ټټځځر اوسځځينه لځځوڅ نځځه ېځځهم ورسځځره پځځ  ېځځي او د ناهکيځځ  د وخځځ  پځځه  مځځو

پرېږدي خ نوکه د مخ پټو  هځم اځر  واى نځو ا  ک هځه پځه پځوره يځراح  سځره د         

مخ په پټولو هم امر کځ ى واى او ويکځي هځه يځې و چځې ټيکځري پځه مرونځو هځم را          

دى چځې امځا    خريوانونو امځر وکځ  او همځ ا المځل      روځ وئ لکه  نهه يې چې پ

واچځوئ او    خريوانونځو  راه  حز  وايي : ښښ ا  ک ښځو طه امر وک  چې ټيکري پځ 

 رد مځخ د لو ځوالي پځ    ىاو دا دليځل د .غاړې او سينې  دور   دا دليل په سترد

 روا والي.((  

                                                 
 ي هم پرې استناد ک ى ده او يحيح نامع الېغير هم رانقل ک ى دى .(اهو داود ېيخ اليان۲۱۱ښ

 (ښ المرء ة المسکمة ۲۱۲ښ
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د دې اي  د ططييق  مکي ه ه د پتتو په قومي خککو کځې ښځه طرسځترخو کېځږي     

 ټټر دواړه په  ادر پ  وي او مخ لوڅ . چې پکو ورطه وايي يرنې سر او

 طه دسترخو په کنټرو  او ښکته ساطکو امر :  نارينه وو _  ۳

طه امر ېوې دى چې ککځه مځو پځه کځومې پځردئ       نارينه وو په قران او ح يثو کې 

مخ لو ې ښځځې هانځ ې سځترخې ولهېځ ې نځو خ کځې سځترخې کنتځرو  کځ ئ او          

 نظرونه مو ټي  واچوئ .

 (۲۱۳ښ يغلو ام  اهېارهم اا قل لکمؤمني  

 منو س يو طه چې خ ل نظرونه دې ښکته وساطي . ((  ؤيرنې : ښښ و وايه م

انو ضځځمان  راکځځ ئ زه هځځه يارمځځايي : ښ طاسځځو ماطځځه د ېځځ ږو ېځځ  ( ښرسځځو  ا  

 (۲۱۴ښطاسو طه د نن  ضمان  درک   ... او نظرونه ښکته ساط  ( .

ښ يا  کي الطيع النظرة النظرة طه وارمايل : ښ (ر  ښحلر   کي ( ښرسو    

 (۲۱۵ښ ولر وليس  لک االخره . ((االاان لک 

له لوم ي ځځل  رځه پرطځه دوهځم ځځل مځه خځوره لځوم ى          (ر ښيرنې : ښښ اى  کي 

 درطه مراف دى مهر دوهم نه .(( 

نو که ټولې ښځې په نقا  کې واى او دټولو مرونه پ  واى نو  ه ضځرور  و  

 ه ؟ او کځه مرونځه لځوڅ نځه واى نځو حلځر        ېځ ر کهېر ام طه په غض چې س يانو

 کي طه هه يې ولې وېل چې لوم ى ځځل درطځه مرځاف خځو دوهځم ځځل پځا  کځوه او         

ککه چې سترخو هې  نځه ليځ الى او مرونځه پځ  واى نځو پځه حځ ي  کځې هځه ولځې           

ونکې ده .  دا او داسځې نځور ډېځر روايځا      ول کې   چې : نکاح د نظر کنټرولځ يو

                                                 
 . ۳١(  النور ۲۱۳ښ

 (  مسن  احم  خ هيهقي .۲۱۴ښ

 (  مسن  احم  خ اهوداود خ طرم ي .۲۱۵ښ
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چې د پردئ ښځې پځه مځخ مځو کځه سځترخې ولهېځ لې نځو        ېته چې طرې نوطيږي 

 مخ واړوئ (( چې دا هر ه د ښځې د مخ په لو والي دالل  کوي .

 _ اخر که د هغوى ښکال ستا هر ومره خوښه وي . ۴

طه ارمايي : ا اليحل لک النسځاء مځ  هرځ  وال ان طيځ       (  ښرسو  ا   (ک ښا 

 (۲۱۶ښهه  م  ازواک ولو ا ايک حسنه  ا

ې : ښښ له دې وروسته سځتا ل ځاره نځورې ښځځې روانځ ي او نځه د دې انځازه ده        يرن

ځاى نورې ښځې  راولې اخر کځه د هغځوى ښځکال سځتا هځر  ځومره        رچې د دوى پ

 خوښه وي . ((

نو ککځه چځې د هغځوى مرونځه پځ  وي نځو دهغځوى حسځ  او ښځکال هځه  ځه ډو  و            

 وينې چې د ده خوښه ېي ؟  

 ومه ښځه ولي له او خوښه يې ېوه ._ ککه چې له طاسې  ره چا ک ۵

 رخن وى دي  چې په ي ر د اسال  کې له ډېځرو   ېپېتې او نېو  د د ېډېر

 ېکمو ښځو  ره پرطه نځورې ټځولې مځخ لځو ې وې او نقځا  يځې نځه درلځود لځه د         

يځوه ښځځه   رواي  کوي چې رسو  ا     (ر ښ ره يوه نمونه : حلر  ناهر 

پځه داسځې حځا  کځې چځې       رطځه راغځ   ( ر ښولي له چې خوښه يځې ېځوه نځو زينځب    

رنځ  کځاوه يځې نځو خ کځه غوښځتنه يځې لځه هغځې سځره           پوستکر سوالوه او  ېهغ

پوره ک له ...... هيا يې وارمايل ښښ ککه چې له طاسو  رځه کځو  يځوه ښځځه ولي لځه      

کځوروالې وکځ ي ځکځه دا لځه منځځه       ېاو خوښه يې ېوه نځو خ کځې ښځځې سځره د    

 (۲۱١ښي  . ((وړي هغه  ه چې د ده په ن ړ کې د

 

                                                 
 . ۵۲(  االحزا  :۲۱۶ښ

 (  مسکم خ کتا  النکاح .۲۱١ښ
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مءکوة او دارمي له اهځ  مسځرود  رځه هم اسځې روايځ  کځوي خځو پځه دومځره          

دى او پځه کځې ويځل     رنځو  راغکځ   (ر  ښطوپير چې هکته د زينب په ځاى د سځوده 

ېوي دي چې ښښ هر چاچې کومه ښځه ولي له او خوښه يې ېوه نو خ کې ښځې 

 ((دى . طه دې راېي ځکه له دى سره هم هغه ېې دى چې له هغې سره

په يوهل رواي  کې راځي چې االن  زما طر ن  طېره ېوه نو زما په زړه کځې د  

 رخنځځځ وى دى چځځځې رسځځځو    ېښځځځځو ېځځځهو  را وپاريځځځ ه ...(( دا حځځځ ي  د د  

ښځځځه ليځځ لې ده او دهغځځې پځځه ليځځ لو يځځې د هءځځري  او  کومځځه مرکومځځه  (  ښا 

ا کځار هغځه   نارينه طو  له اطري غوښتنې سره سم ېځهو  را پارېځ لې دى او د  

او  يوخ  ممک  دى چې مخ يې ووينې طر  و چې االن   پرې له نورو هېکه کځ  

   يې هم داسې وي چې هءري ېځهو  راپځاروي نځو  رخنځ ه ېځوه چځې هغځه        يل

 وخ  ښځې مخ لو ې خرځې لې .

 _ نظريې پرى پورطه او ښکته وخرځاوه . ۶

رسځو   ځه هراري او مسکم له سهل اه  السځا  ي نځه روايځ  کځوي چځې يځوه ښځ       

ا    طه راغکه او ويې ويل چې يا رسو  ا  زه راغکې يم چې طاطه خ ځل ن ځړ   

ښ ځان ( در وهرتم نو رسځو  ا    هغځې طځه وکتځل او نظځر يځې پځرې ښځکته او         

ښځې ولي   چې رسځو    ېپورطه و خرځاوه هيايې سر ښکته ک هيا هرککه چې د

ى پا ېځ  او  ريځو مکهځ   ( ښناسځتکه د رسځو  ا    ېا    حان  نه لري نځو کت 

که طځه ورطځه اړطيځا نځه لځرې نځو ماطځه         ( ښر  يې وک  چې اى د خ اى رسوله  

ې نځه واى نځو رسځو  ا    نءځو     يې په نکاح کځ ه ... (( نځو کځه داښځځه مځخ لځو       

چې هغې طه وخوري او پورطه او ښکته پرې سترخې وخرځوي او د هغځې   کولر

 يځې    واى نځو هيځا هځه   يځ دخطيې پځه ن ځکه که ه مخ لو ې د خطيې په ني  هم نه و

په ح ي  کې راځي چې دا ښځځه هيځا هکتځه     ې ک ى واى هکک  مخ پ هېرطه  خ ل 
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ناسځځتکه او ځينځځو يځځحاهه و هځځم ولي لځځه طځځردې چځځې يځځو يځځحاهي ورسځځره د    ېکت

 نکاح وړان يز هم وک  .

 _ د خثرميه او الل اه   ياس ح ي  . ١

د  (ر ښ ى دى ښښ الځځل دا حځځ ي  هځځم هرځځاري خ مسځځکم او طرمځځ ي روايځځ  کځځ     

ېاطه ناس  و چې دخځثرم دقييکځې يځوه ښځځه راغکځه او لځه هغځه         ( ښرسو  ا  

 ( ښ  نه يې د حد په هککه پوښتنې کولې او الل اهځ   يځاس د رسځو  ا     

رې کځ ې رسځو  ا    د هغځې مځخ هځل خواطځه       ښد طره زوى په هغې سترخې ور

 ځور  واى نځو رسځو  ا        واړوه .(( اما  اه  حز  وايي چې که د ښځې مخ

چځپ نځه پځاطې کېځ ه او      ۍخ لځو  مځ په   هه د دومره خککو په وړان ې د دې ښځې 

او ښځکال  رځه  ځه     يکه مخ يې پ  واى نو اه   ياس هځه د هغځې لځه هځ  رنهځوال     

د الځل   (  ښښښ رسځو  ا   :خيرې ه خ په طرم ي کې دا کيسه داسځې راغکځې ده   

 رځه وپوښځتل چځې     ( ښلځه رسځو  ا     (ر  ښ   هل خواطه واړوه نځو  يځاس  

ورطځه وارمايځل چځې     ( ښو  ا  د طره د زوى غاړه و خرځوله ؟ (( رسځ  ېولې د

ځوان هکک او ځوانه ناک  مر ولي   نو د ېېطان له لمسونې  ره هځاوري نځه   

ح ي  نه استنيا  کېږي چې د اتنې  رځه   ېو  ( اما  ېوکاني وايي چې له د

پځوه چځې      ياس نځه واى   وادي هم اراز که حلر د ام  په وخ  مخ طه کتل ر

د ښځې مخ طه کتل روادي نو ولې هه يې له رسو  ا     ره پوښځتنه کولځه ؟   

نو داسې ښکاري چې  ياس پځوه و چځې دښځځې مځخ طځه کتځل روا دي او دا چځې        

 ا ېځو خ  ييې مخ واړوه نو  ياس طه سوا  پ ( ښالل ورطه کتل او رسو  ا  

ي چې هغه ښککې ښځه وه (( مرنر دا چځې مځخ يځې لځوڅ و     الل اه   ياس واي

دى خ په نېل الوزار کځې وايځي چځې دا حځ ي       ىاو الل يې ښکالطه هم پا  ک 

پځځه دې خيځځره د اسځځت ال  ل ځځاره ډېځځر ښځځه دى چځځې د ا واکا سځځاء التمځځو هځځ  متا ځځا 
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اسئکو ه  م  وراء حاا  ا اي  د رسځو  ا    پځه هيييځانو پځورې خځا  دى      

ل کيسه په حاة الودا  کځې پېتځه ېځوه او د حاځا  ايتونځه پځه       ځکه چې دال

 پنځم هاري کا  کې ناز  ېوي دي .

 _ نور احادي  :  ١

نځځاهره   يځځ ا  ر  وايځځي چځځې ښښ لځځه رسځځو  ا    سځځره پځځه يځځوه لمانځځځه کځځې    

هيا طېځر ېځو طځر     حاضر و  لمون  يې له خطيې مرکې ادا ک  ... ناهر ر  ووېل :

و و ځ  يځې ورطځه وکځ  او پنځ  يځې ورطځه وکځ  ورطځه يځې           نځ  دې چې ښځو طه راغر

را  ډېرکځځوئ ځکځځه ستاسځځو ډېځځره هرخځځه د نهځځنم لرخځځي دي (( هيځځا  يځځوويځځل : ښښ خ

دښځو له منځه يوه غوره ښځه را پا ې له چې سورهر  طځور رنهځه اننهځي يځې     

درلود  (( نځو کځه د دې ښځځې مځخ پځ  واى نځو حلځر  نځاهر  ځه پوهېځ ه چځې            

رنهځه دي خ مسځکم او اهځو داود لځه حلځر  نځاهر  رځه         اننهي يې سور هر  طور

روايځځ  کځځوي چځځې رسځځو  ا    داختځځر پځځه ورځ لځځه خطيځځې  رځځه وړانځځ ې پځځه      

هيا يې خککو طه خطيه واوروله هيا ککه چې د خ اى ک نيځي    ل وک  يلمانځه پ

اارغ ېو او ښځو طه راغر نو و   او پن  يې ورطه وک  په داسې حا  کې چځې  

وه او هځال  خ کځه نامځه غځوړولې او ښځځو پځه کځې         ېطکيځه کځ    دهال  په الس يې

 ي قې اچولې وايي : ښښ ښځې هه خ که خوطه په کې اچوله او ....((

اه  حز  وايي : که ورغوى  ور  واى نځو هغځوى هځه نځه لو ځاوه او کځه ورغځوى        

 لوڅ ک ى نو د خوطو اچو   نهه ممک  ېو  ؟  ييې نه و

ؤمنې ښځځې هځه لځه رسځو  ا    سځره د      ه مځ مځوږ حلر   ايءځه ر  وايځي : ښښ   

ه راطکو خ په داسې حا  کې چې په خ کځو پ ونځو کځې هځه طځاوې وو      طسحر لمانځه 
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د طيځارې لځه    نځو  چځې لمځون  اداکځ  خ    موخ کو کورونو طه ککه هه  و هيا هه خرځې ل

   (۲۱١ښ((.  رکيکه هه نءو پېژن ل

 ېه پېژنځ لې ېځو  د دى ح ي  م هو  په دې دالل  کاوه چې دوى له طيارې پرط

 او دا په هغه وخ  کې پېژن   کېږي چې ککه مخ لو ې وي .

مسکم رواي  کځ ى دى چځې سځييره د حځارث لځور د سځر  هځ  خولځه مېځرم  وه خ          

سر  د ه ر په غزا کې هم خډون درلود خو په حاځة الځودا  کځې پځه داسځې حځا        

ږاوه کې واا  ېو چې مېرم  يې ښ سييره ( حامکه وه خ ککه يځې چځې حمځل وزېځ    

و طځه ځځان   ياو له ن اس  ره هم پاکځه ېځوه نځو د نځوي واده ل ځاره يځې غوښځتونک       

  ولځې  دې او ورطځه يځې و وېځل چځې ښښ      هرځک ورغځر  ک  چې اهو سناهل هځ    ېښکک

 !  ېښککې او سينهار وينم ؟ لکه چې واده غواړ

چځې  کځور مياېځتې او لځړ ورځځې در       ېطځرد  ستا نکځاح روا  نځ ه   _ نه وا  چې 

په دې دالل  کوي چې سييره د اهو سناهل پځه   ې ېي .... (( دا ح ي هان ې طېر

واى نځو اهځو   نځه   ې ښځکاره ېځوه نځو کځه دا مځخ لځو ې      مخ کې ښککې او نوړه ېځو 

دى ؟ او اهو سناهل د هغې محر  نه وطځر   سناهل  ه پوهې ه چې دې ارايش ک ى

 حلځر   مځار اهځ  ياسځر روايځ        دى چې هيا يې طرې دنکاح غوښتنه هم وک ه

کوي چې يو س ى د يوې ښځې طر ن  طېر ېو نو خ کې سځترخې يځې ورپځورې    

 (چې هالکل يې طځرې سځترخې نځه اړولځې     ښ يرنې دومره يې ورطه وکتل وخنډلې 

ننهېځ لو يځې مځخ    په ېو چې له ديوا  سره هراهرطردې چې دا س ى په يو ديوا  

نځې  مځخ يځې وي   رپځ  ا    طځه پځه داسځې حځا  کځې راغځې چځر       ټ ي ېو هيځا رسځو    

ههې لې خ رسو  ا    طه يې وويل چې :  اى د خ اى رسوله ما داسې وک   خ 

                                                 
 (   مسکم خ اهوداود خ طرم ي .۲۱١ښ
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ر اراده وکځ ي نځو نځزا    رمايل ککه چې ا  ک هنځ ه طځه د خيځ   رسو  ا    ورطه وا

 دنيا کې ورکوي ... (  په يې

وايځي : دا حځ ي     سځتر دى چځې  هيثمي په مامع الزوائځ  کځې را اخي   دا ح ي 

 (۲۱٤ښ.  دى خ و دې کتل ېيسن  يې ني زيراني رواي  ک ى دى او

او ځينځې   کوي چې هغه وخ  کځې ښځځې مځخ لځو ې وې    دا ح ي  په دې دالل  

داسې ښککې ښځې هم په کې وي چې دځينو خککځو زړه نځه کېځ ه چځې سځترخې      

او طځردې چځې پځه     سره هه هځم ټکځر ېځو خ    دېوا   خوا  واړوي طردې چې لهطرې هل 

يځ ا  اهځ   يځاس ر   رځه همځ ا د اختځر       هرځاري لځه    مخ يې وينې و ههيځږي . 

کيسه رواي  کوي وايي : زه د اختر په لمانځه کې له رسو  ا    سره حاضځر  

خطيځه ولوسځتکه هيځا ښځځو طځه راغځر       و  رسو  ا    له لمانځه  ره وروسځته  

چې هال  هم ورسره و چې و   يې هم ورطه وک  او پن  يې هم ورک  او امځر يځې   

  چې السځونه هځه يځې    رک ئ خ اه   ياس وايي ښښ ما ولي ورطه وک  چې ي قه و

هه يې د هال  په نامه کې اچولې (( اه  حځز  وايځي چځې اهځ       اوږدو  او ي قې

ښځو السونه ولي   نو  اهتځه ېځوه    ېکې د د ي ياس د رسو  ا    په ېتوال

 چې د ښځې ورغوى او مخ  ور  نه دى ((  

 هرېتې ه ._ يحاهه وطه نقا  اچو  نا اېنا  مل  ٤

په رواياطو کې راځي چې ککه هځه کځومې ښځځې نقځا  واچځاوه نځو دا هځه يځحاهه         

وطه نا اېځنا کځار ښځکارې ه او پوښځتنې هځه ورطځه راوالړې ېځوې خ اهځوداود لځه          و

 ره رواي  کوي چځې ښ د ا  خځالد پځه نځو  يځوه ښځځه د رسځو          ړ اه  ېماسيق

و او دخ ځل وب    رلا    حلورطه راغکه په داسې حا  کې چې نقا  يې اچو

 ېو د دوېوي زوى په هککه يې پوښتنه کوله خ د رسو  ا    ځينځې يځحاهه   

                                                 
 نقا  لکمراه دکتور يوسف القرضاوي .(ال۲۱٤ښ
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نقا  په لي لو پځه طراځب سځره طځرې و پوښځتل چځې راغکځې يځې د زوى پوښځتنه          

لځه  هم اچولر دى ؟ هغې ورطه ووېل ښښ چې که خ ځل زوى مځې    ېکوې او نقا  د

 ((   ې .ورک دى نو خ که حيا خو مې ن ه ى ک السه ور

نو که هغه وخ  کې نقا  رواک او  اد  واى نو دحځ ي  راوي هځه ولځې ويکځې     

او يحاهه و هه ولځې طراځب کځاوه او  دا کځار هځه ورطځه نځا         وچې نقا  يې اچولې 

او  ېد زوى پوښځتنه دې هځم کځو   اېنا ښکارې ه او ولې هه يې ورطه وېل چځې : ښښ  

داللځځ  کځځوي چځځې او د ښځځځې ځځځوا  هځځم پځځه دې   ((هځځم اچځځولر دى ؟  ېنقځځا  د

د خ کځې حيځا پځه خځازر يځې       ې کځ نقا  دخ اى ک او د رسو  ا    امځر نځ ى هک  

ويکر و چې دا اځر    يې  دى او که نقا  ار  يا وانب واى نو ورطه هه راچول

له سره هه دا سوا  نه واى پي ا ېځوى   ې هکک خدى رمې اچولځکه  ىيا وانب د

لمځون  وکځ  ؟    ېي چې ولې دځکه چې يو مسکمان له هل مسکمان  ره نه پوښت

 يا ولې روبه نيسې .

 مرامکې د هغې پېژن خکوي وانيوي . ۍن_ ورځ ۱١

لځه خککځو سځره د مرځامکې اړطيځا دا وانيځوي چځې مرامکځه          بونځ  کځې   يپه ورځنځ 

و طځځه هغځځه مرراځځي وي او د ښځځځې ېرېځځي  او  هځځره وپېژنځځي لکځځه د   يځځکوونک

او يځځا  ځځوک وکيځځل    ې وکيکځځه ويپېرودلځځو او پېرلځځو پځځه وخځځ  کځځې خ يځځا دا چځځ     

خ خ کځه قلځا کځځې خځواهي ورکځوي او يځا پځځه دې هانځ ې خځواهي ورکځځو         ونيسځي 

کېږي خ هم ا المل دى چې اقهاء په دې مت ځق دي چځې ککځه ښځځه محکمځې طځه       

ل ځاره چځې مقاهځل پکځو او      ېلځوڅ وي د د وړان ې کېږي نو وانب ده چې مخ يځې  

 قاضي يې ښه وپېژني .

 هولي . چې نقا  وانب د هغو خککو دالېل 
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و غځځ  غځځ  داليځځل دي نځځو د  ودا پورطځځه مځځو چځځې ولوسځځتل دا د نمهځځورو  کمځځا   

دوى د مرال ينو چې اقکيځ  هځم دي داليځل  ځه دي ؟ دکتځور يوسځف قرضځاوي        

وايي : رښتيا خيره داده چې ما د هغو خککو ل اره چځې نقځا  اچځو  او د مځخ او     

ريح خ داللځ   السونو ښ ورغويو( پټو  ار  يا وانب هولي يځحيح  اهځ  خ يځ   

مرارضځې خځال  دليځل چځې زړه يځې پځه مطمځئ  انځ ازو ومنځي او          له کوونکي 

کځوي متءځاهها  دي   قانع ېي ونه مون  او ټو  هغه  ه چې دوى يځې وړانځ ې   

 چې محکم نېو  او واضح داليل يې ردوي .

   (۲۲١ښ:د هغو ډېر پياوړي داليل دادي

مئځومني  يځ ني   کځيه     _ ا يا ايها النيځر قځل الزوانځک وهناطځک و نسځاء ال      ۱

 (۲۲۱ښم  نالهييه  کالک ادنر ان يررا  اال يوء کي  ا..

يرنې ښښ اى نير   خ کو هيييانو خ لورخانو او د مسځکمانانو هيييځانو طځه ووايځه     

زياطځځه  خيځځر ېځځځان د  ځځادرونو پځځرده کځځوي پځځه دې طرطيځځب د د رپځځ ېچځځې هغځځوى د

(( نځو   رورکځو  کېځ ل    لې ېي او طککيف هه نه ېيطوقع ده چې دوى هه و پېژن

 يځ ا  اهځځ  مسځځرود خ  ييځځ ه  السځځکماني او  يځ ا  اهځځ   يځځاس  رځځه روايځځ    

اي   ه دا مطکب اخېسځتر دى چځې لځه يځوې سځترخې       ېېوي دي چې دوى له د

 ي .و   د ښځو ټو  ه ن پ ېپرطه د

د طراب وړ خيره خو داده چې دلته اه   ياس طځه هغځه ل ځ  منسځوهوي چځې پځه       

نظځځر د مرځځالف نظځځر روايځځ  ېځځوى دى او ځينځځو     ېد د ېطځځرسځځور  النځځور کځځې  

                                                 
(اتاوي المرء ة المسکمة د اهو محم  اېرف  ي المقېود او المراة المسکمة د ي ا  ه  نارا  کتاهونه ۲۲١ښ

 دې  وکتل ېي .

 . ۵٤(  االحزا  : ۲۲۱ښ
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 سرينو خو هيا په سورة النور کې طرې هغه نظر روايځ  کځ ى دى او دلتځه يځې    م 

 دى . ىورطه دا نظر منسو  ک 

دلته لوم ى خو م سري  د نکيا  په مراد مت ق نځ ي چځې نکيځا  يرنځې  ځه ؟      

يا  له  ادر  رځه  اما  نووي له نلره  ېميل  ره رواي  کوي چې وايي : نک

 لنډه او پکنه ټوټه ده چې ښځې پرې خ ل سر پټوي .

ځينې وايي : دا پراخه ټوټه ده چې ښځځې پځرې خ کځې ېځاخانې او سځينې پټځوي       

ږي ځنې وايي چې نکيا  پرطځوګ طځه وايځي    ېچې په لويوالي کې  ادر طه نه رس

 (۲۲۲ښ.ځينې وايي چې ټېکري طه وايي

ږي او ېد ښځې د مخ پټوالر  ځاهت اً او نه لغتاً اي   ره نه  را ېپه هر حا  له د

نه له قځران خ حځ ي  او انمځا   رځه کځو  دليځل لځري او ځينځې م سځري  چځې لځه            

 ر م سري  ورسره موااق ن ي .نکيا   ره د مخ پټو  مراد اخکي نو نو

 _ د اه  مسرود لروا د ښښ اال ما ظهر منها (( ط سير . ۲

ه ا اال ماظهر منها ا  ره  ادر او ظاهري  ي ا  اه  مسرود وايي چې مراد ل

 نامې دي .

يءځې خ  يځ ا    ار سځره د  يځ ا  اهځ   يځاس خ      يط س ېخو د اه  مسرود له د

وايځي چځې   اه   مر په  ېر م سري  او نکيل الق ره يځحاهه موااځق نځ ي دوى    

لځځه ا االمځځاظهر منهځځا ا  رځځه مځځراد راناځځه او خوطځځه او دهغځځوى ځايونځځه ښ مځځخ او    

 خحاهه و  رځه دا روايځ  هالکځل رښځتيا    ( دي . اه  حز  وايي چځې لځه يځ    السونه

 . ييحيح او د يح  په وروست  درنه کې د

 المځه احمځځ  اهځځ  احمځ  ېځځنقيطي پځځه ښښ مواهځب نکيځځل مځځ  ادلځة خکيځځل (( کځځې     

ډېر غوره ط سير هغه دى چې قران په قران سره ط سير ېي او وايي چې د قران 

                                                 
 (مسکم د نووي ېرحه .۲۲۲ښ
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سره ک ې دى ارمايي ا واليلره  هارنکه  ليرکم قران د زين  ط سير په خاڼې 

 (۲۲۳ښما ير ي  م  زينته  ا

چځې مرکځو  ېځي     ېيرنې : ښښ او نه دې وهځي پتځې خ کځې ښپځه ځمکځه ( ل ځاره د د      

دلته له زين   ره ه ف هوټځان خ   هغه  يز چې دوى يې پټوي له زين   ره ((

ړان ې هځم ووېځل چځې    و موږنور د پتو کولو ېيان خ د ط  خاڼه خ پاولي ... دي خ 

   نځامې لکځه  ځادري خ چځ     ۍاستثنا د اسانتيا او رخې  مرنځر لځري او ههرنځ   

 هم ښکاري چې نه پکې رخې  ېته او نه اساني . او ..... دا خو هسې

 _ ا ااسئکوه  م  وراء حاا  . ا ۳

د ښښ اضواء الييان (( مېځنف او ځنځې نځور  کمځاء وايځي چځې ا  ک مومنځانو طځه         

ا و اکا سځځاء التمځځو هځځ  متا ځځا ااسځځئکو هځځ  مځځ  وراء حاځځا    دى چځځې ىامځځر کځځ 

 (۲۲۴ښکالکم ازهر لقکوهکم و قکوهه  ا

يرنې : ښښ او ککه که له هغوى  ره  ه د کار سامان غواړئ نو دپردې طرېاه يځې  

 غواړئ په دې کې ښه پاکي ده ستاسې زړونو او دهغوى زړونو طه . (( 

منځځو ؤدى هغځځه د م ىود  ېځځود ونځځو  ل ځځاره کځځو   کځځ  ښځځدلتځځه چځځې د حاځځا  

منو س يو د زړونو پځاکوالر دى لځه هځرډو  ېځک  رځه او دا هېچځا       ؤښځو او م

ن ي ويکځي چځې د رسځو  ا    لځه هيييځانو  رځه پرطځه نځورې هيييځانې د زړه           هم

   (۲۲۵ښ.پاکوالي طه اړه نه لري

ايځ  مرکځځې او وروسځځت    ېدکتځور يوسځځف قرضځځاوي ځځوا  ورکځځوي چځځې د د  

ېي چې هغه پاکوالر او دېک له منځه طکځل   رسره س ى ويکهرخې طه په کتکو 

                                                 
 . ۳۱(االحزا  :۲۲۳ښ

 . ۵۳(االحزا  : ۲۲۴ښ

 مة او المراة المسکمة  ي ا  نارا  .(اتاوي المراة المسک۲۲۵ښ
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هغځځه دا لځځه چځځې د رسځځو  ا    هيييځځانو طځځه د حاځځا  پواسځځطه منځتځځه راځځځي     

م س  او ناکاره اکر  ره پاکوالر ن ى چې د نورو په اړه يې اکر کېږي ځکه 

چې نه له امها  المومني   ره دا طېور کې لر ېي او نه هځم لځه نځورو خککځو     

 يځاد ېځوى دى   راوړه خيا  او دا ناوړه نرئ  و خ دلته چې کځو  پځاکوال  سره دا ن

دى چې دوى طه د رسځو  ا    لځه واځا      را له هغه ډو  ان ېتنې نه پاکوال د

 د هغه له هيييانو سره دنکاح اکر پي اېوى و .  ره وروسته 

او که  وک په ا ااسئکو هځ  مځ  وراء حاځا  ا اسځت ال  کځوي نځو دا اسځت ال         

په هيييځانو پځورې خځا  دى او کځه     ن ى ځکه چې دا اي  د رسو  ا     هنمو

  وک وايي ........الريرة هرمو  الک   الهرېو  السيب .   

طځه نځ ى خ نځو دا قا ځ ه      يطه دى دسيب خايوال ييرنې : ا تيار د ل    اموال

نځو  مېرم  پځه   و  ا سځ نځ ى وو در که  چې دا اي   ځا    ه ځنړ وق يططي ددلته 

    ا  سځو رچې ددى ځکه  قس مع ال اروياسو  قارمنو قيمې ې د نورو ناه

ځ وځځ ام نځځورو پځځه چځځې  ه ياطځځه وه هغځځزه هځځم رتي نځځور ځځه ېځځ   او سځځ  مېرمنځځو پر

مځځځ االمل دى قځځځران وايځځځي ښيځځځا نسځځځاء النيځځځر لسځځځت  کاحځځځ م     هه و  ځو نځځځهښځځځ

 (۲۲۶ښالنساء.....(

يوې ښځې ښدهځل ټځولهي د   سوپه  ېر د طا   ينه  مېرمنو  د نيي   يرنې : ښښ اى

  محم ي ام  (

 نه اچوي .نقا   ېمحرمه ښځه د  ۴

ا      چځې رسځو   کځوي   يځ   رځه روا    مځر ر  ه اه  لحم و مسن  اا ريهرا

محرمه ښځځه   يرنې : ښښالمراة المحرمة و ال طکيړ الق ازي ( تقب الطنښ ي ارماي

 چځې  ويکځ داللځ    ې(( دا پځه د  ءځې اچځوي   دستک ېونځه د ادى نقا  نځه اچځوي   

                                                 
 . ۳۲(االحزا  ۲۲۶ښ
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دوى مرځال ي    او دستکءې له احځرا   رځه پرطځه رواک او  ځا  وي خځو د      نقا 

سځره کځو  مرال ځ   نځه لځرو چځې لځه احځرا  پرطځه دې ځينځې           وايي چې موږ له دې 

ښځځځې پځځه خ کځځه خوښځځه نقځځا  او دستکءځځې واغونځځ ي خوپځځه دې کځځې دادليځځل    

ي  دې حځ    رچېرې دى چې نقا  وانب دى ؟؟هککځه مرقولځه خيځره داده چځې پځ     

ي خيرنې وويل ېځي چځې پځه ښځځې د     ېهان ې ددوى دوينا هر کړ است ال  و

مخ او السونو پټو  وانب ن ي خځکه چې پځه احځرا  کځې ډېځر هغځه ېځيان حځرا         

و روادي خلکځه د خنځډلو نځامو اغوسځتل خځو      ا دي کو  چې  په ايځل کځې ميځاح    

ېيولهو  خښکار کو  خپه دې کې  داسې ېر نءته دى چځې پځه ايځل کځې يځې      

   وانب وي او هيا په احرا  هان ې منع ېوى وي .کو

   (۲۲١ښ.مخ د نکيا  را ځ ولو په هککه د  ايءې ر  ح ي  ر_ پ ۵

 مځځوږپځځه  نځ  کځځې طېرېځځ   او   مځځوږحلځر   ايءځځه ر   وايځځي : ښښ سځ اره هځځه ز  

ښځې هه درسو  ا    سره د احرا  په حال  کې وو  نو ککه هه چې هغځه خکځک   

هځه پځه خ کځو  ځادرونو خ ځل مرونځه او سځرونه         مځوږ و خواطه نژدې کې   ن موږز

 (۲۲١ښهه هېرطه  رخن  ک    (( موږپټو  خ چې هغوى هه طېر ېو  

د  ځو    دې حځ ي    رد دې ح ي  په اړه د النقا  لکمراه مېنف داسې ليکي : پځ 

 المکونو له مرې است ال  نه کېږي : 

ف دى نځو دا حځ ي    د دې ح ي  په اسناد کې يزي  اه  اهي دى او هغه ضري : ۱

 است ال  نه کېږي .  ضريف ح ي   رضريف دى او په احکامو کې په

                                                 
 (اتاوي المراة المسکمة .۲۲١ښ

 (هيهقيخ اهوداود خ اه  مانه خ مسن  احم  خ اتح الياري او مءکوه .۲۲١ښ
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: دا کار د  ايءځې ر  دى چځې پځه ونځو  داللځ  نځه کځوي ځکځه چځې حتځر د            ۲

دالل  نه کوي  ايءه خو ال پرېځږده ککځه     ونو   ررسو  ا    خ ل ارل هم پ

 چې يراحتاً امر ونه ک ي .

هره مرامکه او پېتځه کځې چځې احتمځا  پې اېځو       : په ايولو کې وايي چې په ۳

لتځځه دا دکېځځږي او پځځرې نځځه   اسځځت ال  وغوسځځتل کېځځږي ا انځځو د انمځځا  نامځځه ور 

رسځو    لځه لکځه   ي خځا  و  ېپځور  مني  په امها  المو حکم دا  چېاحتما  دى 

پځوې   وى همځ  حرمځ  چځې پځه     حسره د نکا س يونورو  ره وروسته لها     

 (۲۲٤ښ.وخا   

ة اځځاکا طرنځځ   ځځوري چځځې ښښ المځځراة و  کځځځايځځو طرمځځ ي ر  ىور  د: ښځځځې  ځځ ۴ 

يرنځځې  ىيځځب درحسځځ  او غ  ي چځځې دا حځځ  يځځي(طرم ي وايها الءځځيط قترسځځا

خيځره    سځمه  (( ېځي  ان ورپسځې يطښځه  ور  دى ککه چې ههر و وځي نځو ېځ   ښښ

 ېد پځه   ېهککځ  يځي ى يځې وا ووي چځې د کځ نځه ااځاده    ککيه  ح ي  هغه ادداده چې 

 ېد د وخ اه کليکځ  ځه او کې وي خ نځه لو په سځتر وا پټهي  هاښځه کوي چې لځ  دال

وي خ ټځه  هرخه هاي  پره ېه ن ډد سره کې لو ل اره دا ک اي  کوي چې طره ف د 

   نځه  هځه روا  ه طځ نر واخېستل ېي نو ښځې ي مرهرهم أ ظا  ره   او که له ح ي

 ىکځه مځخ خ ورغځو   خاو لو ځه کځ ي  هرخځه  کځې د هځ ن کومځه    اوحځد  لمانځځه   پهچې 

ې  ځور   يځ غځوى  دا طېځور  وکځ ي چځې مځخ او ور      ځوک هځه   اوق   ښکاره ک ي 

ا  او په احځر  و ولو اط اق دى چې په لمانځه کې يې په ل وي  په داسې حا  کې 

 ېچې أسځت ال  پځر   دا ح ي  هم دومره قوي ن ى ؟!  کې يې لو و  وانب وي 

او  ي رااخيسځځتې ده   کتځځاهونو کځځې يځځواځې طرمځځ   وېځځي خ د ح يثوپځځه دومځځره   

 رپه ښ حس  غريب ( سره يې سځتايک  ېيحيح نه دى ويکر هکک طرم ي هم ورطه 

                                                 
 وخورئ النقا  لکمراة ۱١۵\۱(مواهب نکيل م  اد لة خکيل ۲۲٤ښ
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او  قځه نځ ي لکځه  مځروه       يدى او ځينې راويان يځې هځم د قيځو  طرحځ ه پيځاوړ     

  ايم او هما  ه  يحير .

 س ال ريره .

 المه ېيخ قرضاوي وايي : ښښ ککه چځې د نقځا  پکويځانو کځو  قځازع دليځل ونځه        

يې کار ونک  نو د ښښ س ال ريره (( سيوري طه يې پنځاه   مون  او هر ډو  وسکې

رې ېځ و ېوروړه او له س ال ريره   ره ه ف د يو مياح ېځي منځع کځو  دي لځه د    

خځازر   ېرواهځم وي خځو پځه د    يږي نو دوى وايي که مځخ لځو   ېچې حرامو طه رس

چې حرامو طه زمينه هراهروي نو ناروا ېوه ځوا  دادى چې داقهځې او ايځولو   

د يځځو کځځار پځځه منځځع کولځځو کځځې ميالغځځه يځځي چځځې د سځځ ال ريره پځځه خځځازر  کمځځاء وا

داسې ده لکه د هغه ايل کار په ازاد پرېتځودلو کځې ميالغځه لکځه  رنهځه چځې       

م اس و او ټولنيزو زيانونو المل خرځځي همځ ا   د ديوې کريرې ازاد پرېتود  

خټځځې لځځه منځځځه وړي او م اسځځ    ېراز دهغځځه پځځه مرنيځځوي کځځې ميالغځځه هځځم ډېځځر   

   (( ځته کوي .رامن

 طځځه دوهځم دا چځې ککځه چځې ېځار  پځه خ کځه پځه نېويځو او قوا ځ و سځره يځو کار            

طه  ه مناسب ده چې په خ ل اکر سره يځې هنځ وو خ او پځه     موږانازه ورکوي نو 

خ ل اکځر او کوق سځره هغځه  ځه حرامځوو چځې ا  ک حځال  کځ ي دي يځا هغځه  ځه            

 حال  خرځوو چې ا  ک حرا  ک ي دي .

ره کځځو  احکځځا  ل ځځاې زمځځا پځځه اکځځر ا  ک چځځې د م اسځځ و د مرنيځځوي دريځځم دا چځځ

سځره د   ولځه نارينځه و   ىخادا  ټاککي دي لکځه ېځر ي ليځاس خ د طيځرک مرنيځو     او

 ض هېرغو دادوقار او درنت   کېيوازېتو  حرم  خ په خيرو او ط  

ې اړه نځور  ا  ک مناسځيه خ کځې واى چځې پځه د     کځه ک ايځ  کځوي    هم اونو  نو 

روانيځو  پ  او داخو هځم د ځينو وې لرخو هر  ه کو ه کار دى نو هغهې   هم پ
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ناونځو  ده چځې نځه مځود دټځولنې ا     پايکځه  هد هځې ځايځه ېځ   او سځ ال رير    خککو

خ نځه يځې لمځون      رنځهنه يځې ښځوونځي وليځ  نځه پځو     م رسه ولي له نه مسا  خ

ادا نځه کځ    سځم  حتر په ټو   مر کځې يځې يورکرځ  لمځون  هځم       ودساياد ک  خ نه 

  ره له دې چې د طرکيم په ونو  يې ټو  قانع هم دي .خس

 د مسکمانانو  ا  دود . ېسيراه ېله ډېرى مود

سې دمسځکمانانو دود داسځې دى   يرو پې يو راهېدادى چې له ډد دوى يو دليل 

 چې مرونه پټوي .

 رد . ېد و ېد د

 د کتور قرضاوي داسې ځوا  ورکوي .

ډو  طېځر ېځوى دى پځه ځينځو ځځايونو کځې        : دا دود  ا  دود نه دى اونه په  ځا   ۱

خوهه طېر ېوى وي خو په ځينځو نځورو کځې هيځا نځه و پځه ښځارونو کځې هځه و خوپځه           

 ککيو اوهانډو کې کې نه و او که په ککيو او هانډو کې ونو په ښارونو کې نه و .

: کځځه اځځر  کځځ و چځځې دا  ځځا  دود و نځځو دا دود د نيځځو  د وخځځ  لځځه دود سځځره        ۲

د يځحاهه و لځه  ېځر     ې هکک خ ې د نيو  د وخ  له دود سرهمرالف دى نه يواز

دي چې هاي  اقتځ ا ورپسځې    ې او خيرالقرون سره هم مرالف دى او هم ا دور

 وېي .

: که ار  وک و چځې دا دود و نځو دنيځي   ارځل د ونځو  مرنځر نځه ورکځوي          ۳

د نواز او روا والي مرنځر ورکځوي ښ لکځه     ېهکک خ چې رسو  او مرېو  هم دى

سې چې د ايځولو قا ځ ه ده ( نځو د نځورو  مځل هځه  نهځه د ونځو  مرنځر          هم ا

 ورک ي ؟؟

پرواني  ا  دود سره د اوسني وخځ  ظځروف او ېځراي  طځوپير لځري       ې : له د ۴

اوس د بون  ه ې طغيير مون لر دى داوس وخ  اناکۍ هغه پرځوان  سځاده خ   
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ې هنځ ي او  والونځو کځ  ېنالوستې خ ناپوهه اناکۍ ن ه خ اوس د کور په  کځورو د 

ناسته ن ه هغه اوس د کار او  مل ډخر طه وطکې ده په ټځولنيز نظځم او بونځ  کځې     

 ېر او وخ  له هغه پرواني سره ډېرطځوپير لځري    ردى نو اوسن ره لون راغک

 نو ځکه هاي  په هغه پرواني وخ  هان ې قياس نه ېي .

 اساد اواتنه . ېد زمانوروستۍ ېيهه 

دايرې له مح ودوالي سځره مينځه لځري وايځي     ځينې خکک چې دښځې د بون  د 

هغه داليل منو چځې دښځځې پځه مځخ لځو   داللځ  کځوي او داهځم منځو           موږچې : 

 نځه کې له کمو ښځو پرطه نورونقا  چې درسو  ا    په وخ  او خيرالقرون 

 يدرلود خو هاي  پوه ېوو چې هغه خيرالقځرون و خ نمونځه يځې وخځ  و خ د روحځ     

و خ هغه وخ  کې ښځو طه خطر مخ نځه و خ او اوس خځو   ارطقا او روحاني  وخ  

 ې کځ الره  داتنې او اساد وخ  دى اوس که ښځځه لځوڅ مځخ ههرطځه ووځځي نځو پځه       

 .و اوسي  ې  ټمخ پوان ښکار ک ي نو اوس هاي  ښځه ېهه يې وږي ل

 .  ردووي وايي چې دا ېيهه په  و داليکو المه قرضا

او نمونه يي زمانه وه او هءري  يځې   _ د نيو  لوم ن  زمانه که  ه هم مثالي ۱

مهځر هيځا هځم د هءځر زمانځه وه لځه هءځر        په پاکوالي او طقوا کې هېکهه ن ه لي لې 

سره خواهءا  او غوښځتنې هځم وې او کمځزورئ او خطاخځانې هځم خ پځه همځ ې        

خازر دوى کې زنا کوونکي هځم پيځ ا ېځوي دي داسځې خکځک هځم وچځې حځ ود         

ر هم پکځې و خ داسځې خکځک هځم پځه کځې و       پرې ططييق ېوي دي خ اساق او ااا

ځران يې هم خواه دى قيې ښځو طه زيان رساوه چې  ه چې په خ ل ناوړه چکن  سر

طځر  ځو وپېژنځ   ېځ  چځې       ئنکياهونځه را وځځ و   چېمنو ښځو طه وايي ؤا  ک م
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ده چځې طککيځف هځه نځه ېځي ورکځو         عکې ښځې دي ښ االيوکي  ( نو طوقځ پادوى 

 (۲۳١ښ.رکې ل

وان و ېځ ېاه  دى چې هغه وخ  کې هم ااسقان منځااقي  او وږي ل  قران په  دې

 ځځځون اځځځر  نا لځځځئ  لځځځم ينتځځځه المنځځځااقون والځځځ ي  اځځځر قکځځځوههم مځځځر  والمر       

 (۲۳۱ښالم ينه ... ا

يرنې : ښښ سوخن  دى چې که منع نه ېو  منااقان او هغځه کسځان چځې پځه زړونځو      

م ينځه کځې نځو     وه کاريو( او ه ې اوازې اچوونکي پځه اکې يې رن  دى ښ د زنا 

 طا پر دوى((   موږخامرا هه مسک  ک و 

ح او يريح  اه  ېو  نو حکم يې هم  ا  او دائمځي  ې_ ککه چې دا داليل يح ۲

حکځم طريځوې يځا دوه پې يځو پځورې د       ردى او داسې دليل نءته دى چې دا االنځ 

ږي او که داسې وېځي نځو ېځرير  هځه     ېپرې  مل نه ک ېططييق وړ دى خ او هيا د

وخ  ل اره ېي په داسې حا  کې چې د ېځرير  ټځو     يله او يو ځانه لنډ مها

 احکا  دائمي او دقيام  طر ورځې د  مل وړ دي .

دائمځي دى   راو االنځ  يحکم مځوقت  ر_ که دا دروازه خاليه ېي چې دا االن ۳

نو ېرير  هه مو په خ ل الس له منځځه وړى وي ځکځه سځر  دريځځه  کمځاء هځه       

 وړي . اسانوونکي احکا  له منځه

پکوي  کماء هه هغه احکا  له منځه وړي چې نسيتاً سځر  دي خ او   ۍاو داسان

ل سره سځم پځه کځې الس وهنځې کځوي او رښځتيا خيځره ده        يدواړه ډلې هه له خ ل م

طاهع نه متيو  دى او په کار ده چې احکځامو   خدىچې ېرير  محکو  نه حاکم 

                                                 
 . ۵٤(احزا  : ۲۳١ښ

 . ۶١(االحزا  : ۲۳۱ښ
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ل سځځ   السځځموا  ولواطيځځع الحځځق اهځځواء هځځم  طځځه يځځې غځځاړه کېتځځود  ېځځي خ ا   

 (۲۳۳ښاواالر  وم  ايه  

واى نځو دځمکځې او    ره چېځرې حځق د دوى پځه غوښځتنو پسځې طککځ      يرنې : ښښ او ک

اسمان او په هغو کې دننه هر  ه نظا  هه خډوډ ېوى و (( دکتور قرضځاوي پځه   

النقځځا  لکمځځراة کځځې ليکځځي چځځې : زه هځځاوري يځځم چځځې د دواړو خځځواو د داليکځځو لځځه    

 ېوه چځې د نمهځورو داليځل پيځاوړي دي خځو زه هځه لځه د        ې لو وروسته نوطه ې

 داليکو طه القو  ورکوي . ېداليکو سره ځينې نور داليل هم يو ځاى ک   چې د

ته دى د ايو  اقهي نص  ره پرطه طحريم او مکک ي  نء له يحيح او يريح

دى نځو   قا  ه ده چې ايل پځه چځارو کځې روا والځر او د کموهرائځ  ښ خاليځر (      

و طککيف ښښ ديو کار په کولو کې مکک ي  (( نءته دى مهر دا کځار  هې  لزو  ا

حځرا  هولځو مرنځر دا چځې دا      مځوږ ه يحيح او يريح نص وک ي نو يو کار چې ه

کار په يحيح او يريح نص سره حرا  ېوى دى چې هيځا هځې  ډو  انرطځاف او    

کځې ډېځر   او يحاهه و هه د طحځريم د ککمځې پځه اسځترما       ىطساهل په کې روا ن 

حتيا  کاوه او هرڅ طه هه يې حرا  نه ويکې مهر ککځه هځه چځې حرمځ  پځه يځريح       ا

نص سره  اه  و نو ککه چې دکو  کار دحرم  په اړه يځحيح او يځريح نځص نځه     

ږي او دمځځخ ېځځوي هغځځه کځځار روادى او د روا والځځي د دليځځل پوښځځتنه هځځه يځځې نځځه ک   

دليځل نځه   لو ي او د ورغويو د لو ولو د حرم  په هککه کو  يريح او يحيح 

وينم کځه ا  ک غوښځتل چځې داکځار حځرا  وخرځځوي نځو پځه يځراح  سځره هځه يځې             

 . دىوو چې هې  ډو  ېک طه ځاى پاطې نه  يويک

 (۲۳۴ښا وق  اېل لکم ما حر   کيکم االما ضررطم اليه ا

                                                 
 . ١۱منون :  (الموء۲۳۳ښ

 . ۱۱٤(االنرا  : ۲۳۴ښ
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يځې  يرنې : ښښ په طحقيق سره واضح ک ي دي ا  ک طاسې طه هغه چې حرا  کځ ي  

 طاسې هغوى طه  . ((  ۍرما  چې اړ ک  ېوي يدي پر طاسې مهر هغه مح

طه هم هماغه وينا کوي چځې   موږهم مياحا  حرا  وخرځوو هيا ا  ک  موږنو که 

نځې خځواړه يځې پځه خ کځه پځه ځځان        يوه چځې ځ  ېمرکې هغه قو  طه يځې کځ    موږله 

 (۲۳۵ښحرا  خرځولي وو ښښ قل ء ا  اکن لکم خ ا   کر ا  ط ترون ((

پځه ا  پځورې طاسځې     ې يځه ايځا ا  ک انځازه کځ ې ده طاسځې طځه هککځ       يرنې : ښښ و وا

 دروغ ط ئ ((  

 _ د وخ  له طغيرسره د اتوى طغير :  ۲

مت ق دي چې اتوى د رواک او حځاالطو پځه طغيځر سځره طغيځر خځوري        ېاقهاء په د

غوښځتنه کځوي چځې دښځځو پځه اړه       ېهاور يم چځې اوسځنر وخځ  د د    ېاو زه په د

 مځځل  ېد وړخونځځه  مکځځي ېځځي پځځه هغځځو اقوالځځو او وينځځاو د ېځځرير  اسځځان ا ېد

وېي چې ښځې طه ېرېي  ورکوي ځکه ن  سيا ټو  کااران د اسال  په ضځ   

دښځو د حقوقو او په اسالمي ن ۍ کې د ښځو د هځ حا  حرهځه اسځترمالوي او    

هيځځا دا نځځاوړه وضځځره اسځځال  طځځه منسځځوهوي او غځځواړي چځځې ن يوالځځو طځځه د اسځځال   

هځاور   ې ى وخ  کې د چکن  نه وړ ښکاره ک ي نو ځکه په دطېوير خ پ  او په د

هځم پځه هغځه نظځر  مځل وېځي چځې ښځځو طځه           ېچې په اختالاي نظرياطو کې د يم

 ېرېي  خ درناوى او دهغوى حقوق ورکوي .

 _  امه هکوى : ۳

او طر يځف المځل    ۍاقهاء او دايولو  کماء وايځي چځې  امځه هکځوى هځم د  سځان      

نظر او  ا   مل دا دى چې اناونې خ م رسځو خ   وخ  کې  ا  ېخرځي او په د

                                                 
 . ۵٤(يونړ : ۲۳۵ښ
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ښوونځيو او پوهنځيو طه والړې ېي خ کځار وکځ ي خ هځازارونو او روغتونځو طځه      

ر په کور کې هن ې ونه اوسي او داټو  ښځځه دې طځه   ېوالړې ېي او دپروا په  

اړهاسي چې مخ او ورغځوى يځې لځوڅ وي ځکځه چځې مرځامکو ښ راکځ ې ورکځ ې خ         

ااها  او ط هيم ( کې د مخ او ورغويځو لو ولځو طځه ضځرور       پېرلو او پکورلو خ

 دى .

 _ طککيف او مءق   ساني غواړي : ۴

دا دايو  اقهي قا  ه ده چې سرتي اسځاني غځواړي د ورغويځو او مځخ پټځو       

وخځ  کځې طککيځف خ سځرتي او زحمځ  دى او دا ټځو         ېښځوطه خېويځاً پځه د  

او سځتونزې نءځته دى او    هغه  ه دي چې ا  ک ارمايي چې په دي  کې سرتي

 دسرتۍ په ه   کې د اسانۍ خ طر يف او طرحم غوښتونکر دى .

 (۲۳۶ښ ا ومانرل  کيکم ار ال ي  م  حرک ا.

يرنځځځځې : ښښ اونځځځځه يځځځځې دي خرځځځځځولي پځځځځه طاسځځځځې پځځځځه ديځځځځ  کځځځځې هځځځځې  حځځځځرک         

 (اوستونزې (( مءق  

 (۲۳١ښا يري ا  هکم اليسر واليري هکم الرسرا

 ک پځځځځه طاسځځځځود اسځځځځانتيا او اراده لځځځځري پځځځځه طاسځځځځو د  يرنځځځځې : ښښ اراده لځځځځري ا 

 سرتۍ . ((

   (۲۳١ښا يري ا  ان ير ف  نکم و خکق االنسان ضري اا

يرنې : ښښ اراره لځري ا  ک د دى چځې سځ ک کځ ي ښ هځار( لځه طاسځې او پيځ اک ى         

 ېوى دى انسان کمزورى . ((

                                                 
 . ١١(الحد : ۲۳۶ښ

 . ۱١۵(اليقره : ۲۳١ښ

 . ۲١(النساء : ۲۳١ښ
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 (۲۳٤ښ رسو  ا    ارمايي : ښښ هرث  هحني ية سمحة ((

 مايځل او اسځان   طځه  هغځه ديځ  لځه هازځل  رځه حځق        لهلېږ  ېوى يم زه را: ښښ  يرنې 

(( نو دا ديځ  پځه  قيځه کځې حنيځف او پځه احکځامو کځې د اسځانۍ ديځ  دى            سره  

رسو     و و ځايه په اسانۍ امر او له سرتۍ او ې    رځه منځع کځوي او    

 و لځځځه ديځځځ   رځځځه يځځځې طېتځځځتې طځځځه مځځځه  رى ورکځځځوئ اېځځځوايځځځي چځځځې خککځځځو طځځځه ز 

 (۲۴١ښوئ (( مايور

 (۲۴۱ښ .((    سرت  کوونکي  اس   نه  لېږ  ېوي ياسانوونکي ښښ طاسو 

او دا د ايځځو  اقهځځي قا ځځ ه ده چځځې ښښ مءځځق  او سځځرتي د اسځځانۍ غوښځځتنه      

 کوي . ((

 ځينې مهمې يادونې :

_ ځينې  کماء وايي چې ښککې ښځې هه نقا  اچځوي او ورغځوى هځه چاطځه نځه       ۱

لوڅ ک ي يا ورغوى  رخنځ  کځ ي نو ځه هځاک       رخن وي اوه رنهه ښځه که مخ

نءته دى د دوى په ځوا  کې هاي  وويل ېي چې حس  اوښځکال هغځه سځمن ر    

ن ي طواني لي چځې د حسځ     ېدردى چې هې  ساحل نه لري هېلوک طر اوسه پ

ل اره کو  خا  مريځار ياحځ  وټځاکي هر ځوک ځځان طځه هېځل مريځار او زييرځ           

ېوې پ ي ه ده چې د انسځان خ ځل اختيځار    لري اوښکال هم يوه کاطي او هرتل 

ر ځکځه يځو انسځان د يځو چاپځه نظځر ښځککر وي        ېځ رکم اغېز لري ډېاو  مل په کې ډ

طځه   هځل  خو دهل په نظر هيا هغه ه رنهه وي خ يو يې په  مينه کې لېونر وي خ خو

 ځځادي اناکځځۍ وي خ د يځځو محځځي  ښځځکالهم د هځځل محځځي  لځځه ښځځکال سځځره طځځوپير 

                                                 
 (مسن  احم ۲۳٤ښ

 (دا ح ي  هراري او امسکم رواي  ک ى دى .۲۴١ښ

 (هراري خطرم ي خ نسايي .۲۴۱ښ
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هل وخ  کځې ښځککې نځه خ ځل کېځږي خ د ښځکال ل ځاره        په  لريخ ديو وخ  ښککې

مريار د ختي  له مريار سره طوپير لري خ دښځاريانو د خوښځې ښځکال      دلوي ي

اکثځره خکځک سځ ي      زمځوږ  د ازراف د خککو د خوښې له ښکال سره يځوه نځه وي  

او غېږې غېږې زل ې خ غټې او نرخسي سځترخې خ لنځډه زنځه خ     ېخرد مخ خ اوږد

او نهه پوزه نرۍ نرۍ خالهي ېونډې خ هسځکه غځاړه خ طېځره     ر غټهېد ناک په  

طېره هاڼه خ کږې کږې وريځې خ لکه سروه لوړه ونه خ نځرۍ مځال خ د م ځې پځه  يځر      

سره سره اننهي او دږلۍ په  ير س ي  غاښونه خوښوي او دښکال مريځار يځې   

طځو  پځوره اناکځۍ ښځککې نځ ه خ هغځوى        ېد خککو ل اره په د هولي خود ااريقې

ر اوږد مخ په طور مخ کې طورى غټځې ېځونډې خ اوږده غاښځونه خ خناځر سځر      طو

يا خرخوطي ويتتان او غټه زنه د ښکال مريار هولي خ د ننځوهي ااريقځې ميځارز    

داسې مرءوقې سره دمينې ل اره د نمهځوري   لهيړ نيکس  منډيال ئنمهور ر

 لو رياس  دمقا  دپرېتودلو ا الن کوي چې يو ااغان هځه يځې د کځړ پځه ليځ     

هم ټکان وخوري خ قځيړ دطځورې ليکځر مينځې مانځون ښ ليځونې( کځ  خځود نځورو          

کې وچځې   ېهسې خيره هل خوا الړه ه ف مو په دل اره لېکر  ادي اناکۍ وه خ

دښکال ل اره هه  وک مريځار وټځاکي چځې دا االنځۍ اناکځۍ ښځککې ده نوهايځ         

غځوى يځې   چې مخ او ورغوى پ  کځ ي خ او دا هکځه هيځا ښځککې نځ ه کځه مځخ او ور       

د کځومې   يلوڅ وي نو پروا نکري ؟؟ ځينې مول ي  وايي چې که چېرى کو  س 

ښځځه الز  دي چځې خ ځل مځخ      ردښکال له لي لو  ره خون  اخسته نو پهځ ښځې 

ږي چځځځې داسځځځ ى ېپځځځ  کځځځ ي نځځځو پوښځځځتنه داده چځځځې دا ښځځځځه هځځځه  نهځځځه پځځځوه   

 زمادښځکال لځځه ليځځ لو  رځه خونځځ  اخکځځي ؟د هغځځه لځه زړه او ونځځ ان  رځځه دا  ځځه   

 خيره ده ؟
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لځځځړ ډولځځځه سځځځرخي پځځځوډر  ې_ د مځځځخ لو ځځځو  دا مرنځځځر نځځځه لځځځري چځځځې ښځځځځه د ۲

 ځځو ډولځځه رنځځ  ومتځځي او دالسځځونو    ېکريمونځځه ..... پځځه مځځخ وط ځځي خ پځځه ه ځځو د   

لو و  هم دا مرنر نکري چځې ښځځه دى نوکځان اوږده کځ ي خ او دنوکځانو رنځ        

 يځاس لځه    ومتي خښځه هاي  درنه اوها وقځاره لځه کځوره ووځځي خ داهځ       ېپر ېد

وينا سځره سځم د کځو  زينځ  ښځکارو  چځې روا دي هغځه سځ ک او کځم زينځ  دى           

 لکه راناه خ نکريزې او خوطه .

_ دا خيره چې نقا  وانب نه دى په دى مرنر ن ه چې خويا نقا  روا نځه دى   ۳

وايځو چځې دنقځا  اچځو  ښځه کځار دى خ هځره         مځوږ او يا  وک دې نقا  نه اچځوي  

ږي چځې  ېي خ ان کځه ښځککې وي ځځان پېژنځي او پځوه     ښځه يې هاي  اسځترما  کځ   

نځو د داسځې ښځځې ل ځاره نقځا  مسځتحب دى        دمخ لو و  يې اتنځې راوالړوي  

ږي او په ټولنه کې يې هځم درنځاوى او  ځز     ېخوښ محيا داره ښځه د خ اى ک ه

وايو چې نقا  ار  او وانب ن ى چې په هرې ښځې يځې اچځو     موږروي خ ېډ

ياطو په  ېر يې ښځه په اچولو مکک ه وخرځو  ېي وان حتمي ېي خ او د نورو

 خو که په خ که خوښه يې کو   وک اچوي نو  وا  لري اوښه کار هم دى .

_ د مخ لو   او مخ طځه د کتکځو طځرمن  هځې  طځالز  نءځته دى يرنځې دا خيځره د          ۴

طځه ورطځه   وو مرنر نه ورکوي چې که دکځومې ښځځې مځخ لځوڅ وي نځو نارينځه      ې د

 ورطه وخوري ځينې  کماء داسې دي چې مخ لو ځو   ېمي دکتل روا دي او حت

روا خوهيا هيا کتل ورطه حځرا  هځولي خځو دوى هځم لځوم نر نا ځاپي نظځر مرځاف         

هولي خ ځينې  کماء هغې هرخې طه چې لو و  يې روادي کتل هم روا هولي خځو  

له ېهو  نه پرطه او ککه که ېهو  پي ا ېو نو کتل ورطه حځرا  دي دا نځو د هځر    

ه خ ل ون ان او ن ړ پورى ړه لري يوه هکه د يادونې  وړ خيره داده چځې  س ي پ

نې  کماء چې دښځې ل اره په مخ پټولو دومره ايرار کځوي او د انتمځا ي   يځ
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م اس و کريره يې هولي خ نو ايا د ټولنې ايالح او دځوانانو ښوونه او روزنه 

دوى چځې پځه    ؟ټولنيزو اسادونو دمرنيځوي ل ځاره مهمځه نسځره نځه ده       ېهم د د

مخ پټولو او ستر او حاا  دومره طرکيز کوي  يا د ټولنې د ايځالح ل ځاره يځې    

هم کځو   مکځي اقځ ا  کځ ى دى ؟  يځا د دې هلځو پځه لسځمه هرخځه هلځه يځې هځم د             

 ه ؟  يا ککه يې پځه  ونې او روزنې او ايالح ل اره ک ېټولنې او د ځوانانو د ښو

هم ارنځا الحځق حقځاً و ارزقنځا اطيا ځه و      زړه ک ې هم دا اکر پي ا ېوى دى ؟ ا الک

  مي    ارنا اليازل هازالً و رزقنا انتناهه . ا

 

 محرمو ښځو طه کتل 

دا هغه  وک دي چې په ده يې نکاح د طل ل اره حرامه ده کځه پځه نسځب وي خ کځه     

وړانځ ې د ښځځو د    رپه رضا  او که په مېاهر  ښ خسر خنځۍ( دخ ځل محځر  پځ    

  اختالف لري :  ور  په هککه اقهاء د نظر

 نامه   له اما  ېااري رح وايي : د محرمو ښځو ټو  ه ن طه کتل روا دي خ مهر 

وايځي چځې : د محرمځې    ځينځې  کمځاء   .الن ې او د زنهنونو  ره پورطه هرخې طځه  

وارئ او کځځار پځځه وخځځ  کځځې خځځښځځځې د هځځ ن هغځځومره هرخځځې طځځه هځځه خځځورې چځځې د  

 ې طرزنهنونو پورې .ښکاري لکه سر خ غاړه خ السونه خ  نهکې او پت

مالکيان وايي : د محرمې غاړه خسر  نهکې خ دق   ېاه ټولو طه کتل نايز دي 

 (۲۴۲ښاو پنډۍ خ طيونه خ خېډه خ او ېاه طه کتل نايز ن ي .

                                                 
 (الءرح الېغير .۲۴۲ښ
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اما  احم  ه  حنيل رح وايځي چځې : د محرمځې دهځ ن هغځې هرخځې طځه کتځل نځايز          

هغه  ه چې نځه ښځکاري   دي چې  ادطاً ښکاري لکه : سر خ ورغوي خ ق مونه او 

 (۲۴۳ښکتل ورطه نانائز دي لکه سينه خ او نور

اما  اه  حز وايځي چځې : د محرمځو ښځځو ټځو  هځ ن طځه کتځل نځايز دي مهځر اځرک            

   (۲۴۴ښ.ښ قيل( او د هرطه اق 

 

 د ښځې محر   وک دى ؟

خ ل پوره ډو  او سينهار سره اوسځې الى ېځي    له په کومه دائره کې چې ښځه 

 : ا  ک په دې هککه ارمايي :هغه کسان دادي 

ا والييځځ ي  زينځځته  االليرځځولته  او اهځځاء هځځ  او اهځځاء هرځځولته  او اهنځځاء هځځ  او  

اوهنځر اخځواطه  خ او نسځځائه  او   او هنځځر اخځوانه   ه  ناهنځاء هرځولته  او اخځوا   

اهري  غير اولر الرهځة مځ  الرنځا  او الط ځل الځ ى لځم       تمامکک  ايمانه  او ال

 (۲۴۵ښ النساء ايظهرو ا کر  ورا  

وړانځ ې يځا    رښکاره کوي خ ل سينهار مهر دخ ل خاون  پ ېيرنې : ښښ او نه د

وړانځ ې يځا دخ کوځځامنو يځا د ځځامنو د       ردخ ل پالر خ يا دخ ل خاون  دپالر پ

خاونځځ انو پځځه وړانځځ ې خ يځځا دخ کځځو وروڼځځو خ يځځا دخ کځځو وريرونځځو خ يځځاد خ کځځو     

و دمځځا  ښ وينځځځو مريځځانو( يځځاد  خورينځځو خ يځځاد خ کځځو ښځځځو خ يځځاد خ کځځو السځځون  

خ ښ د ښځځو خيځا  يځې نځه وي ( يځا      خ متهارانو خ هغه س يو چې  ه غر  نکري 

 (( هغه هککان چې دښځو په رازونو النه پوهېږي . 

                                                 
 (المغنر اله  ق امه۲۴۳ښ

 ز  .(  المحکر اله  ح۲۴۴ښ

 . ۳۱(النور : ۲۴۵ښ
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وړان ې په پوره ډو  سينهار سره راوطځالى ېځي او ټځو  هځ ن      رښځه چې دچا پ

ي هغځه يځوازې   ورطه ښکارولر ېي او له هغه  ره هر رن  خون  اخستالى ېځ 

 د ښځې خ ل خاون  دى .

ر پځځالر نيکځځه ټځځو   د پځځالر پځځه ککمځځه کځځې نېکځځه خ مءځځرنيکه .... هم ارنهځځه د مځځو   

ه د پالر پځه نمکځه کځې دمېځ ه نيکځه خ دمېځ ه د مځور پځالر ټځو           ېامل دي خ د مې 

ېامل دي خ پځه زامنځو کځې د زوى خ لځور لمسځيان خ ک وسځيان ټځو  ېځامل دي د         

  خ کځو   له ښزيان خ پرکټيان ټو  ېامل دي خ په  ي  کې مې ه زام  په دوى کې هن

مځځراد مسځځکمانې ښځځځې دي او دک ځځارو ښځځځو مځځخ کځځې سځځينهار     ځينځځې (ښځځځو 

 ښکارو  مناسب ن ي .

چځې   کځل هم ا  رايه د اه  کثير هم ده حلر   مځر ر   اهو ييځ ه ر  طځه ولي   

  لي دي چې ځينې مسکمانې ښځې لځه نامسځکمانو ښځځو سځره حمځا  طځه      ېما اور

ځي پ اسې حا  کځې چځې کومځه ښځځه پځه ا  ک او د اخځر  پځه ورځ ايمځان لځري          

هغې طه روان ي چې دهغې نسم هان ې د خ ل مک  لځه کسځانو  رځه پرطځه دهځل      

    (۲۴۶ښ.چارسترخې ولهيږي

دزيرځي ښځځې   ا رځه مر  ېد سي  مودودي رح په خډون هکه ډله وايي چې : لځه د 

ښځځې خ د هغځوى   ې اړيکې لرونکدي هغه د پېژن خکوئ ښځې خ له هغوى سره 

پځځه چځځارو کځځې السځځوهونکې ښځځځې خ کځځه هغځځه مسځځکمانې وي کځځه کځځاارې وي او    

ه ف طرى دهغوى ښځو وېستل دي چې پځردئ وي خ ظځاهري ه ځه يځې د اېځتياه      

 وړ وي او د اخالقو او طه يب حا  يې مرکو  نه وي .

ه وخځورو  اما  رازي وايي چې : له دې  ره مراد ټولې ښځې دي خ خو که  ي  طځ 

رواړ  ېځځوى دى خ چځځې مځځراد ورځنځځې  وينځځو چځځې هکتځځه ل ځځ  د ښښ خ کځځو ښځځځو(( 

                                                 
 (اه  کثيرخ هيهقي او اه  نرير زيري .۲۴۶ښ
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مره ېځري ه ېځي   ى ېي اوهړ ځکه که کااره ښځه هر ځو مسکمانې ښځې کې ال

خ هياهم د ا تيار وړ نه ده او مسکمانې ښځې هم هغه ښځې چځې لځه هغځوى سځره     

او کومځه   يږي مځراد د ېيې اړيکې وي اوپه پرده کې طرې ورطه ستونزې پي ا ک

ښځه چې په اسق او ااور کځې مءځهوره وي کځه  ځه هځم مسځکمانه وي لځه هغځې         

 ې ره ستر الز  دى خ نو مطکب دا ېو چې نا مسکمانې ښځځې خځو هالکځل لځه د    

 . يحکم  ره ووطکې او په مسکمانو کې هم حيا لرونکې او پاک لمنې مراد د

ې خ کځه ښځکال   رسو  ا    ارمايي : ښښ هې  ښځه دې د داسې ښځو پځه مځخ کځ   

نه ښکاروي خ چځې هيځا يځې مېځ ه طځه داسځې سځتايي خ چځې خويځا مېځ ه يځې همځ ا             

 (۲۴١ښاوس ورطه خوري ((

خ وړان ې داسځې دى  رنمهور اقهاء وايي د مسکمانې د  ور  حکم دکاارې پ

 (۲۴١ښ.وړان ې د ښځې  ور  رلکه د پردي س ي پ

يځا مسځيحي    اه   ياس ر  وايي : مسکمانې ښځې طځه روا نځه دي چځې يهځودي    

 ښځه يې وويني .

وړانځ ې  رسي  محم   اه ي  الحسيني ليکي :  رنهځه چځې د کځاارې ښځځې پ    

 ځځور  پټځځو  الز  دي خ همځځ ا راز دااسځځقې خ اځځانرې خ هځځ کارې مسځځکمانې پځځه  

 (۲۴٤ښ.وړان ې هم د ور  لو و  حرا  دي خ ځکه چې  ک  په کې خډ دى 

سځکمانې ښځځې طځه داسځې     اما  احم  ه  حنيل رح وايي : دکاارې ښځځې کتځل م  

دي لکه د مسکمانې ښځې کتل هکځې مسځکمانې طځه خوهيځا هځم دا هځ  خ ځي خ چځې         

  (۲۵١ښدې د والد  په وخ  کې دمسکمانې قاهکه ېي .کااره ښځه 

                                                 
 (هراري خ مسکم او ريا  الېالحي ۲۴١ښ

 (المغنر المحتاک .۲۴١ښ

 (اليريقه ېرح الطريقه .۲۴٤ښ

 (المغنر خ سراک الوهاک خ ه ائع الېنائع او اليريقه ېرح الطريقه .۲۵١ښ
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د هغه داليل دا دي خ چې دا هل کتاهو ښځو هه رسځو  ا    کځره طککځې چځې نځه      

    امځر کځاوه او داسځې    هه ورځنځې هيييځانو پځرده کولځه اونځه هځه ورطځه رسځو  ا        

 نور .

 لر خ ځکځځه کځځه ېځځوړانځځ ې نځځه ېځځي طځځم ک  رخځځو دا داليځځل د نمهځځورو د داليکځځو پځځ  

درسو  ا    کور طه هه اهل کتاهې راطککځې نځو دا د دې مانځا خځو نځه ورکځوي خ       

ر ېځ لو ې وي او دوى هه ورطه کتل خ او دا د مخ لځه ليځ لو  رځه ډ    ېچې هغوى د

ي خاو دحلځر  اسځماء ر  پځه حځ ي  کځې دمځور       دهل ېي د ليځ لو مانځا نځه لځر    

سره د طرحم او نرمۍ اود نيک سکوک خيره ده او دهځ ن د پټځوالي يځا لو ځوالي     

 .په هککه په کې هې  نءته 

 

 د مسکمانو ښځو کتل يوه هکې طه :

نمهور اقهاء وايي خ چې مسکمانې ښځې طه روا دي خ چځې د خ کځې مسځکمانې    

مره چې يځو نارينځه هځل طځه کتکځر ېځي خ ښ د       خور د ه ن هغومره هرخې وخوري  و

 (۲۵۱ښنامه الن ې طر زنهنونو پورې (

او د احنځځااو مرتمځځ  مځځ هب هځځم دادى خ خځځو د امځځا  اهوحني ځځه رح  رځځه يوهځځل     

و کمځزورى خ کځې دى خ هغځه دا چځې يځوه مسځکمانه       ورواي  هم ېځوى چځې  کمځا   

ينځه د  ښځه دهکې مسکمانې ده ن هغومره هرخې طه کتکځر ېځي خ  ځومره چځې نار    

 (۲۵۲ښ.خ کو محرمو ه ن طه کتکر ېي

                                                 
 (الي ائع الېنائع او المغني .۲۵۱ښ

 رالمنتقي او اليريقه ېرح الطريقه .(ال ر۲۵۲ښ
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ظاهريان وايي چې : مسکمانه ښځځه دهکځې مسځکمانې ښځځې ټځو  هځ ن طځه کتکځر         

 (۲۵۳ښېي خ مهر قيل او دهر طه .

ره نءته دى خ او نه په مېيي  کځې  ېنمهور اقهاء وايي دلته داساد او اتنې و

ره ېځ ه دا و لو خطرېځته دى خ ځکځه يځې هځ ن طځه کتځل نځائز دي او ککځه کځ         ېد پېت

 (۲۵۴ښ.وويل هيا ورطه ستر پکار دى پي ا ېي نو لکه چې لوم ى مو

د مرکومولو په غځر  يځا دکځو  ټځپ     هم ا رازد والد  په وخ  کې خ د هکار  

     (۲۵۵ښ.ه کيکه د ارک طه کتکر ېيل

 

 هغه چې ننسي ميالن نه لري :

 خځ متهاران په هم ې اي  کې د ا اولتاهري  غير اولر الرهة م  الرنا  ا ښ يځا  

نمکځه راغکځې ده د دې طرنمځه داسځې ده هغځه       (هغه س يو چې  ه غر  نځه لځري   

  خکک کو  چې ماطح  وي خ د ښځې په لور ميالن ونه لري .

حاا  اه  کثير ښ رح ( ور ره مراد مزدور خ نځوکر خ طاهرځ ار سځ ى کځو  چځې د      

واني په لځور ېځه  ښځو سياالن نه وي خ خ ن ى او طېز نځه وي سځاده وي خ دښځځو   

 مينه هم ونکري اخکي .

 ره مراد کم  قل خ ساده خ هر وزله خ نځا اهکځه    ېط سير اه  کثير هم اراز له د

 . اخکي چې هې  ېهو  يې په ياد نه وي يمحکو  س  خالس الن ې

د نځځه درلودلځځو دوه يځځورطه   ېامځځا  مځځودودي ښ رح ( وايځځي چځځې د ېځځهواني مينځځ  

نځه وي خ لکځه ډېځر هځوډا خ يځا       ممک  دي يو داچې په هغځوى کځې لځه سځره ېځهو      

                                                 
 (المحکي .۲۵۳ښ

 (الي ائع الېنائع او سراک الوهاک۲۵۴ښ

 (الي ائع الېنائع او سراک الوهاک .۲۵۵ښ
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پي ايءي ايزک ښ ها ا( دوهم دا چځې پځه هغځو کځې ننسځي قځو  او دښځځو پځر         

الن وي ولې د خ ل محکومي  او الس الن ې طو  له امکځه دوى  يلور زيري م

دا د کور له ښځو سره  ه ډو  ېهواني اړيکځې نءځي ټينهځوالى نځو  ځوک چځې       

وي پکار ده چځې دا دوه يځ ته   ور ره ستر نه کوي او خ ل سنهار ورطه ښکار

 (۲۵۶ښ  .ولري

خو ککه چې خ که ېهو  ونه لري مهر د ښځو د ښکال ستاينه نورو طه کوي لځه  

هغې  ره ستر وانب دى په م ينه منوره کې يو ايزک اوسي ه چې هيييځانو او  

نځځورو ښځځځو هځځه طځځرې سځځتر نځځه کځځاوه او لځځه هغځځوى سځځره ناسځځتې پځځا ې طځځه هځځه يځځې     

چځځې رسځځو  ا  ښ   ( ا  سځځکمي ښ ر  ( کځځره طءځځريف   پرېتځځوده يځځوه ورځ ککځځه  

يوړو نو دهغې خيرې يې واورېځ لې  چځې د يځ ا  هځ  اميځه سځره يځې کځولې او         

ورطه يې ويل : که ييا زايف اتح ېي نځو د غځيالن  ق ځي لځور هاديځه هرومځرو د       

ل ک لځځه حتځځر د هغځځې   يځځځځځان کځځ ه هيځځا يځځې د هغځځې د نسځځم او ښځځکال سځځتاينه پ     

خيځرې پځه    ېل ک لځه حلځور ښ   ( د د  يځ ستاينه يې هم پدمرېويو ان امونو 

رې ښځ اورې لو ورطه وارمايځل :  دخځ اى ښ ک ( دښځمنه طځا خځو پځر هغځې سځترخې         

 ېوروسځته د  ېک ي دي (( هيا يې امر وک  چځې لځه ده  رځه سځتر وکځ ئ او لځه د      

دې کورطه نه راځي خ هيا رسو  ا  ښ   ( هغه او نور ايزه کان لځه مځ ينې  رځه    

 (۲۵١ښ.ووېستل 

چځې د ښځځځو پځځه رازونځو النځځه پځځوهېږي يرنځې ننسځځي غريځځزې     اوهځل هغځځه هککځځان 

الپکځځې بونځځ ى ېځځوي نځځه وي دا لځځه مراهقځځ   رځځه ښځځکته دوره ده لکځځه د نهځځو خ  

                                                 
 (پرده سي اهو ال کر مودودي .۲۵۶ښ

 (مت ق  کيه اهوداود خ نسايي خ مسن  احم  او مءکوة .۲۵١ښ
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لسو يا دولسو کالو هککان د دى نه د زيا   مر هککان کځه  ځه هځم ناهالغځه وي     

 ل کېږي .يپه هغوى کې ننسي غريزې را بون ى کې   پ

   اه ي  الحسيني ليکي : ماماخان خ او کاکا خان يې ځکځه يځاد نځه    سي  محم

ک   چې د خ کو زامنو پځه مځخ کځې د دى سځتاينه ونکځ ي چځې اتنځه او اسځاد را         

پي ا نءي مهر په ياد مو وي چې محر  کسان يواځې دا ن ي چې پځه ايځ  کځې    

 .ياد ېو  

طځه روادي   ېېخ محم  االهاييري  د دې  اي  پځه ط سځير کځې ليکځي : نځو ښځځې      

چې خ که ښکال هغه دوستانو طه وښيي چې په اي  کې ياد ېو  او ټولځو هغځو   

زو  دوستانو طه چې له هغه سره يې نکاح د طل ل اره حرامه ده لکه خ طره مامځا خ 

خ اولکه محار  د رضا   له المکه ځکه چې رسو  ا  ښ   ( ارمايي : ښ يحځر   

 (۲۵١ښم  الرضا  ما يحر  م  النسب (

( په واسطه هغه  وک چې حرامېږي په نسځب   يې : ښښ حراميږي د ېي و ښ طيرن

 هان ې ((  

د همځځ ې قځځو  طائيځځ  حسځځ  هېځځري خ اهځځوهکر الاېځځا  خ او د احکځځا  القځځران    

  (۲۵٤ښ.خاون  هم ک ى دى

رسو  ا  ښ   (  ايءې ښ ر  ( طه انازه ورنک لځه چځې لځه خ ځل رضځا ي طځره       

  ره ستر وک ي .

او د ننوطکو انځازه   رااکح حلر   ايءې ښ ر  ( کره راغ د اهوالقريړ ورور

و  ايءځه ښ ر  ( اکرمنځه    ريې وغوښځتکه نځو  نهځه چځې د حاځا  حکځم راغکځ       

ېوله چې  ه وک ي خو انازه يې ورنک له هغه ځوا  ورولېږه چې طځه خځو زمځا    

                                                 
 (هراري خ مسکم خ اه  مانه او نېب الرايه .۲۵١ښ

 (ط سير سوره النور ېيخ االهاييري .۲۵٤ښ



 
211 

 

ورېځځره يځځې طځځا زمځځا د ورور اهځځوالقريړ د ښځځځې ېځځي ې رودلځځي دي خځځو هيځځا هځځم   

چځځځې ايځځځا دې رېځځځته کځځځې هځځځه هځځځم سځځځتر   وه  ( اکځځځر منځځځه حلځځځر   ايءځځځه ښ ر 

ېځځځي ؟ پځځځه دې وخځځځ  کځځې رسځځځو  ا  ښ  ( خ کځځځه طءځځځريف راووړ   رپرېتځځودل 

حلځځځر   ايءځځځې ښر ( ورطځځځه مطکځځځب  رخنځځځ  کځځځ  خ رسځځځو  ا  ښ  ( ورطځځځه   

    (۲۶١ښ.وارمايل چې : هغه ستا  ن  طه راطالى ېي

طځره او طځرور    له کومځو دوسځتانو سځره چځې دښځځې اهځ ي حرمځ  نځه وي خ لکځه د         

 زوى خ د خور خاون  له دوى سره هاي   ه چکن  وېي ؟

و رواياطو طه کره کتنه وېځي خ د مسځئکې ه ځه هماغځه     يپه دې هککه که رانقل ېو

راوځي خ  نهه چځې سځي  مځودودي وايځي : دا دوسځتان نځه د محرموکسځانو پځه         

ليکه کې دي خ چځې سځتر ورځنځې ونځه ېځي او سځينهار ورطځه ښځکاره ېځي او نځه           

دغيځځر محرموخ کوانځځو پځځه نمکځځه کځځې دي خ چځځې ښځځځه دې هالکځځل ور رځځه سځځتر  

 وک ي .

د دغو ح ودو طرمن  خه چا  چکن  پځه کځار دى د دې چکنځ  انځ ازه پځه ېځرير         

 کې نه ده ټاکل ېوې خ او د س ي د  مر او رېتې پورې طوپير لري .

سځځو  د رسځځو  ا  ښ  ( خ کځځه کځځ نالره دا وه خ چځځې حلځځر  اسځځماء ښ ر  ( د ر

ا  ښ  ( ختځځځينه ښ د ښځځځځې خځځځور ( وه د هغځځځې او د رسځځځو  ا  ښ ( طځځځرمن  د 

   (۲۶۱ښ.بون  طر پايه پورې د مخ او السونو طر ح ه کومه پرده نه وه

همځځ ا رنهځځه ا  هځځاني ښ ر  (چځځې د اهوزالځځب لځځور ښ د رسځځو  ا  ښ ( د طځځره        

 (۲۶۲ښ.لور (وه طر پايه پورې يې له رسو  ا  ښ  (  ره مخ پ  نک 

                                                 
 يحاح السته او مسن  احم  .(۲۶١ښ

 . ۱اهو داود خ نک  :(۲۶۱ښ

 . ۱اهوداود خ نک  :(۲۶۲ښ
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 د ښځې کتل نارينه محر  طه :

 

اط اق لځري چځې ښځځه د خ ځل نارينځه محځر  لځه  ځور   رځه           ېاکثره  کماء په د

ره ېځ ېځهو  و دپرطه نور ټو  ه ن طه کتکر ېي محر  که په هځر ډو  وي خځو چځې    

 (۲۶۳ښ.ورطه روا دي هم  نه وي خ  ه چې کتل ورطه روا دي مسه کو  او الس وروړ 

ېځي لکځه چځې  ځوک دخ کځې       رد ه ن هغومره هرخې طه کتکاو دهل چا د وينځې 

محرمځځې هځځ ن طځځه کتکځځر ېځځي او محمځځ  هځځ  مقاطځځل  وايځځي چځځې د نامځځه النځځ ې طځځر  

ځنهنونو پورې هرخې طه يځې کتکځر نءځي نورټځو  هځ ن طځه يځې کتکځر ېځي ځکځه           

 (۲۶۳ښ.وينځې کار او خ م  کوي او خ که پرده ساطکې نءي

 د زړې ښحې په هککه :

ر ېځوى وي او دهغځې ننسځي غوښځتنې مځ ې وي احنځاف       ېځ مر طپه چا چې ډېر  

 ېوايي : له داسې ښځو سره مېځااحه او مځخ طځه کتځل دواړه روا دي خځو چځې د      

ښځې طه هم اېتها رانءي او د ېهو  امځ  وي ا  ښک( ارمځايي : ا و القوا ځ     

 م  النساء التر اليرنون نکاحا اکيړ  کيه  نناح ان يلر   ياهه  ا  

ې وي په کورونو کې ستاسو د هغو ښځځو  رځه چځې    تاسناو هغه چې يرنې : (۲۶۴ښ

امي  يې نه وي پاطې ېوى د نکځاح پځه دوى  ځه خنځاه نءځته چځې وهاسځي خ کځې         

 نامې ((  

                                                 
 (الي ائع الېنائع خ حاېيه اه   اه ي  خ درالمرتار او نهايه المحتاک .۲۶۳ښ

 (مرتېر الق وري .۲۶۳ښ

 .  ۶١(النور : ۲۶۴ښ
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 پځه  رسو  ا  ښ ( هه چې له ښځو سره هير  کاوه نو لځه زړو ښځځو سځره هځه يځې     

 (۲۶۵ښالس هير  کاوه .

چځې ده پکځې طځر رودلځر وو     ه ځينځو قييکځو طځه    هځ حلر  اهځوهکر يځ يق ښر (   

 (۲۶۶ښ.ورطه او زړو ښحو طه هه يې الس ورکاوه

   (۲۶١ښ.يوى زړې ښحې هه د  ي ا  ه  زهير ښر ( سر اوپتې زور کولې

او هځځل دا چځځې پځځردۍ ښځځځې طځځه الس وروړ  يځځا کتځځل چځځې منځځع دى نځځو داتنځځې         

ښځځځو سځځره  ېره نءځځته ده  نهځځه چځځې لځځه د ېځځرې او دلتځځه خځځو دا وېځځاواسځځاد لځځه و

 ااحه روا ده  هم ا راز خکو  هم ورسره روا دى .مې

 د  ور  لو و  په يوازېتو  کې :

ککه چې انسان يوازې وي او که  ور  لوڅ ک ي نو د هځل لرځوا د هغځه دليځ لو     

 خطره نه وي نو پ غسې حال  کې د  ور  د پټولو حکم  ه دى ؟

و  پځه  مالکيان وايځي : د سځر   ځور  ښ دهځر اوقيځل او دهغځر ېځاه وخځوا ( پټځ         

ماليکو  ره د حيا له امکه مستحب او هې ضځرورطه لو ځو  يځې    له طنهايي کې 

    (۲۶١ښ.مکروه دي

احناف او ېااريان وايي : په يوازېتو   کې د  ور  پټځو  وانځب دي مهځر د    

  (۲۶٤ښ.ضرور  په وخ  کې لکه غسل کو  خ حان  طه طکل خ استناا کو 

 

                                                 
 ال تاوي الهن يه .(۲۶۵ښ

 ح الق ير خ الميسو  او اليريقه ېرح الطريقه .ات(۲۶۶ښ

 الميسو  او اليريقه(۲۶١ښ

 ه اية الماته  .(۲۶١ښ

 المامو  او مغنر المحتاک .(۲۶٤ښ
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اکا کځځان احځځ نا خاليځځا ؟( يرنځځې :  لځځه رسځځو  ا  ښ (  رځځه پوښځځتنه وېځځوه : ښ اځځ 

 ره په يوازېتو  کځې و اوسځو ؟ رسځو  ا  ښ ( ځځوا       موږښښ ککه چې يو له 

ا  ښک( ډيځر وړ دى چځې حيځا طځرې       ورک  : ښښ ا  احق ان يستحيا منه (( يرنځې :  

 (۲١١ښ.وېي

او دهم ې ح ي  مرکې هرخې کې د  ور  پټو   ا  ياد ېځو  پځ  انسځان د    

ره په اد  کې وي او لوڅ د اد  طارک وي حلر   ي ا  هځ   مځر   ا  ښ ک ( س

ښر ( ارمايي : ښښ ځان وساط  له لو والي  ره ځکه له طاسو سره هغځه  ځوک   

دى  وک چې نه ن ا کېږي له طاسې نه مهر دحانځ  پځه وخځ  کځې او ککځه چځې       

طځځه نځځژدې کېځځږي لځځه هغځځوى  رځځه حيځځا وکځځ ئ او دهغځځوى  ځځز        ېانسځځان ښځځځ 

 (۲١۱ښوساط  ((

دا ح ي  په يوازېتو  کې د  ور  په پټولو دليل دى ځکځه چځې ماليکځې لځه     

انسان ځينې نه نځ ا کېځږي مهرپځه دوه حځاالطو کځې خ ځينځې  کمځاء وايځي : چځې          

خ مهځځر  يځينځځې وايځځي ميځځاح د يد ځځور  لو ځځو  پځځه يوازېتځځو  کځځې مکځځروه د 

سيي خيره داده چې د  ور  پټو  پځه هځر حځا  وانځب دي خ ځکځه دا محځا  نځ ه        

او نا اپه ورېي او ويې خوري او يځا   يچې د ده پا  نه وي او نه هل  وک خير و

داسې حال  پرې راېي چې هيا هه ځان هم پټولې نءي لکه هيهوښي يا  ځه هکځه   

اد  ځينځې لځرې کځار دى حلځر   ثمځان       لځه  کتل هځم   طه  حاد ه او خ ل  ور 

کځي نځو پکځار    ښ ر ( په دې وياړي چې هېلککه يې هم خ ل  ور  طه نه دي کت

 ر احتيا  ځينې کار واخکو .ېدى چې خ ل  ور  په هرحا  پ  وساطو او له ډ

 

                                                 
 اهو داودخ طرم ي خ اه  مانه او مءکوة .(۲١١ښ

 ال رايه خ طرم ي او مءکوة .(۲١۱ښ
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 خکو  له پرديو سره :

د محرمو خ کوانو په نءتوالر کځې نځورو خککځو طځه کځه  ځه هځم خ کځوان وي لځه           

يوې ښځې سره پځه طنهځاي  کځې لي نځه خ کتنځه او کتېناسځتل منځع دي ا  ښک (        

متا ځځا ااسځځئکو هځځ  مځځ  وراء حاځځا  کلکځځم ازهځځر  ارمځځايي : ا و اکا سځځالتموه 

 (۲١۲ښ لقکوهکم وقکوهه  ا

لځه هيييځانو  رځه  ځه دکځار  يځز خ نځو غځواړئ يځې د           ىيرنې : ښښ او ککه چې غواړ

 تاسو زړونو طه او دهغوى زړونو طه .(( سپردې ېاطه پ ې کې ښه پاکي ده خ 

نو  ره  ځه غځواړئ   دلته ا  ښ ک( مسکمانانو طه الرښوونه کوي چې که له هيييا

او يا  ه ضرور خيره ورسره کوئ نو د پځردې طرېځاه ورسځره ارطيځا  ونيسځ  او      

 ښه الره هم ده . ۍله هغې سره مرامخ کېږئ مه او هم ا د پاک

کځځون راهځځ   يځځاس ښ ر ( روايځځ  کځځوي چځځې رسځځو  ا  ښ ( ارمځځايي : ښښ الي     

 (۲١۳ښاح کم هامراة اال مع کى محر  ((

کېږي يو ستاسو هم له ښځو سره مهر دښځې د محر  پځه   يوازې ېيرنې : ښښ ن 

 ېتوالي کې . ((

هم ارنهځځه حلځځر  نځځاهر ښر ( روايځځ  کځځوي چځځې رسځځو  ا  ښ ( ارمځځايي :   

مځ  هځا  واليځو  االخځر اځال يحکځون هځامراة لځيړ مرهځا کو محځر             کان يځؤ  م  ښښ

 (۲١۴ښ.(( منها اان  الثها الءيطان 

                                                 
 . ۵االحزا  : (۲١۲ښ

 مت ق  کيه .(۲١۳ښ

 مسن  احم  .(۲١۴ښ
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ورځ ايمځان لځري هغځه هېلککځه لځه       راو د اخر  پيرنې : ښښ  وک چې په ا  ښک ( 

يوې ښځې سره نه يوازې کېږي طر  و چې دښځې محر  نه وي ځکځه چځې دريځم    

 په دوى کې ېيطان دى . ((  

د رسو  ا  ښ ( خ ل چکن  داسځې : و چځې يځو ځځل د ېځ ې لځه حلځر  يځ يې         

ښر ( سځځره د هغځځې د کځځور خواطځځه روان و پځځه الره کځځې دوه طنځځه انېځځار پځځرمخ         

زمځا   ېرغکل حلور ښ ( هغوى ودرو  او ورطه يې وارمايل چې : زما مکهځر و

مېرم  ي يه ښ ر ( ده هغوى  ر  وک  چې يځا رسځو  ا  ښ ( ايځا ستاسځو     

 الى ېي ؟ هغوى ښ ( ځوا  ورکځ  چځې ېځيطان    ېماني کوپه حق کې هم ه خ

ېتم  ېو  چځې ستاسځو پځه زړونځو      په انسان کې د وينې په  ير خرځي خ زه ان

 ماني پي ا نک ي ((  وخه  کې 

 اهوداود . 

 قيځځه اهځځ   ځځامر ښر ( روايځځ  کځځوي چځځې رسځځو  ا  ښ ( ارمځځايي : ښښ ايځځاکم    

وال خو   کځر النسځاء اقځا  رنځل مځ  االنېځار خ اارايځ  الحمځو قځا  : الحمځو           

 (۲١۵ښالمو  . (( 

يرنې : ښښ ځان وسځاطر لځه طنهځاي  نځه لځه پرديځو ښځځو سځره لځه انېځارو  رځه يځو             

ور ښ يا دمې ه نور دوسځتان لکځه وراره د طځره زوى ...( پځه هککځه      ېل : د لس ي ووي

 و ل اره مرګ دى . ((ځور د ښېمو خير ک ه خ هغه ښ ( ځوا  ورک  چې ل

ږي چځځې هېچاطځځه روا نځځ ي کځځه  ځځه هځځم دښځځځې ېروايځځاطو  رځځه  رخنځځ  ېنځځو لځځه د

نژدې دوس  وي چې د محر  په نءتوالي کځې لځه ښځځې سځره کتځېني خ پځا ي       

 ږي .ېورسره وغږ ېه ضرور  وي نو د پردې طرېا داو ک

                                                 
 ري خ مسکم خ طرم ي خ احم  او مسن  .هرا(۲١۵ښ
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 په يوه هستره کې يو ځاى کې   :

په يوه هسځتره کځې ويځ ه کېځ   د دوه داسځې کسځانو ل ځاره چځې ننسځي غريځزې           

ځکځځه چځځې لځځه هرچځځا سځځره ېځځيطان   ينځځه د روا وي ېځځر اً ېپکځځې را بونځځ ى ېځځو

يسځځې کځځه  ځځه هځځم دى پځځه ځځځان هځځاور لځځري مهځځر هيځځا هځځم د ېځځيطان دس  ىمکهځځرى د

 پياوړې دي .

ږي هاي  هسځتره  ېمت ق دي چې کوچنر ککه لړ ککنۍ طه ورس ېټو   کماء په د

يې هېکه ېي د دوه س يو يځو ځځاى ويځ ه کېځ   خ د دوه ښځځو خ د يځوې ښځځې او        

ديو س ي يو ځاى وي ه کې   هې له کو  ېر ي سيب  ره لکه ښځه او خاونځ   

 يې مور او پالر وي . يا له خ کې وينځې سره ( حرا  دى که  ه هم هغه

حلر  اهوسري  الر ري ښر ( رواي  کوي چځې رسځو  ا  ښ ( ارمځايي :    

دهل سځ ي  ځور  طځه نځه خځوري او هځې  ښځځه دې دهکځې ښځځې           ېښښ هې  س ى د

هځځل سځځ ي سځځره پځځه يځځوه هسځځتره کځځې لځځه هځځې  سځځ ى  ې ځور  طځځه نځځه خځځوري او نځځه د 

تره کځځځې يوځځځځاى  مکځځځي او نځځځه دى هځځځې  ښځځځځه دهکځځځې ښځځځځې سځځځره پځځځه يځځځوه هسځځځ 

   (۲١۶ښ مکي . ((

لمانځځځه امځځر وکځځ ئ او    رهمځځ ا راز ارمځځايي : ښښ اوالد طځځه پځځه اوه ککنځځۍ کځځې پځځ      

کځځې ېيځځې ه ېي او هسځځترودلمانځځځه پځځه نځځه کولځځو يځځې ووهځځ  ککځځه چځځې لځځړ ککځځ     

 (۲١١ښک ۍ . (( 

له  و مح ودو حځاالطو پرطځه    ( ځکه چې د انسان هميءنر ه  مکهرى ښ ېيطان

دن ه انرا کځو  غځواړي خ او پځه     هي او په هر حا  خ کانسان  ره نه ن ا کېږ له 

                                                 
 مسکم .(۲١۶ښ

 اهوداود مسن  احم  او المست رک لکحاکم .(۲١١ښ
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ږي رسځو  ا   ېځ  لو ډېځر خ امکانځا  راپيځ ا ک   ېلوى خطر کې د انسان د واقع ک

 (۲١١ښ ښ ( ارمايي : ښښ اان  الثهما الءيطان ((

 

يرنځځې : ښښ پځځه دوى کځځې دريځځم ېځځيطان دى (( همځځ اراز ارمځځايي : ښښ ېځځيطان پځځه     

 (۲١٤ښ. ((انسان کې د وينې په  ير خرځي 

 

 په ټولنيز بون  کې د ښځې او نارينه اختال  :

  

وي چې له کور  ره ونځه وزي او هماغځه د   ځينې وايي چې اسال  ښځو طه امرک

ېرارونه زمزمه کوي حتر د  ياد  او لمونځونځو   ښ ښځه يا په کورياپه خور (

 حځرا  هځولي او دخ کځې د ځوې ل ځاره      او مکځروه   ل اره نوما  طه د ښځو راطکل

ره او دوخځځ  اسځځاد نيسځځي دوى وايځځي چځځې حلځځر   ايءځځه     ېځځدليځځل داتنځځې و 

ښر ( ارمايي چې : ښښ که رسو  ا  ښ ( پځه هغځه  ځه چځې ښځځو لځه رسځو  ا         

ښ (  ره را وروسته را وېستي دي پوه واى نځو لځه نومځا   رځه هځه يځې منځع        

 واى .  ((   ېک 

داسځال    خو داسالمي ېرير  د مېځادرو پځه کتکځو سځره سځ ى ويکځر ېځي چځې        

ره دومره طنهه ن ه  ومره چې دا ځينې خکک اکر کځوي اسځال  اطځري ديځ      ېدا

دى او د هءري ټولنې ټولې زيري اړطياوې پځه نظځر کځې لځري پځه اسځالمي نځ ۍ        

لي  کې د ښځو او نارينه و يو ځاى بون  پځه خ ځل کا  کځې منځع نځ ه حتځر ککځه        

و  يو ځاى والځر  که د کومې س ېلکې موخې او  الي مقې  ل اره وي نو دا ډ

                                                 
 مسن  احم  .(۲١١ښ

 اهوداود .(۲١٤ښ
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چځې د زده کځ ې ل ځاره خ د يځو نيځک کځار دطځر         ېځي مطکو  دى ډېر ځکه ښځه اړه 

سره کولول اره خ د خير ديو کار ل اره د امرهالمرروف ل ځاره خ د نهځاد ل ځاره ...    

مطکځو   ې هککځ  خ له س يو سره يو ځاى ېي نو دا ډو  يو ځځاى والځر مځردود نځه    

 دى .

وړ ه ف او نېک کار خ يا د اړطيځا پځه وخځ     اسال  د دى مرالف ن ى چې د يول

کې ښځه او نارينه سره وويني هککې اسال  داحءځاخ اتنځې او اسځاد  مرځالف     

دى او ککه که کومه ښځه پوهېږي چې ههرطځه وطځل او لځه نارينځه و سځره يځو ځځاى         

کې   خ مالقا  او لي نه يې لځه اړطيځا پرطځه ده او هځې  دينځي او يځا دنيځوي خټځه         

و سځره يوځځاى کېځ   او اخځتال      وکېږي نو هيځا ورطځه لځه نارينځه      طرې نه طرالسه

چې د ارد او ټولنې خټځې محترمځې ېځمېري خځو      يمنع ده خ د اسال  ايو  دا د

ااځځرا  او ط ځځري  دواړه محکومځځوي د اسځځال  يځځوه قا ځځ ه دا ده چځځې د اړطيځځا او  

ضرور  په وخ  کې منع ېځوى کځار روا کېځږي او د هغځه ځځاى لو ځو  هځم روا        

و  اځر  دي همځ ا رازککځه کځه د اتنځې او      ټځ ې په  ادي حځاالطو کځې يځې پ   دى چ

ره ښځځې طځه   ېځ ره وه نو روا کار هم ناروا خرځي يوه خيځره ده چځې کځه دا و   ېاسادو

ره هځځه حقيقځځي هنسځځ  ولځځري  او خيځځالي خ   ېځځپيځځ ا کې لځځه او کځځه نارينځځه طځځه خځځو و  

پځه   موهومي او هوايي هځه نځه وي وړانځ ې مځو وويځل چځې اسځال  ښځځه خ د کځور         

 کورو ديوالونو کې نه ايساروي او هغځه اړطيځا او موخځه پځه نظځر کځې نيسځي د        

 کو  ل اره چې ښځه له نارينه و سره مالقا  کوي او ورسره يو ځاى کېږي .

ره ېځ  ي او پځه هريځوه کځې چځې ډ    ېځ له کور  ره د وطکځو خټځې او طاوانونځه دواړه     

و ېځرقي هځې   خټه وه هماغسځې حکځم کځوي اسځال  دنځ  ورځځې غرهځي اخځتال  ا        

حيايي دواړه غن ي او هر هغه  وک هځم دغنځ لو وړ دي چځې مسځکمانانو طځه دا      

 . ډو  ازادي او اختال  غواړي
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اوس يو ويءځتمه پېځ ۍ ده کارونځه ډېځر ېځوي دي خ لهتځتونه ډېځر ېځوي دي خ         

خ زده ک ه وک ي او په دې هرخځه کځې    ښځه مايوره ده چې ههر ووځي کاروک ي 

ورطځه بونځ     طهپر ېله نارينه و سره اختال  راځي له د هه په حتمي ډو   ه نا ه

سځځتونزم  کځځار دى او داسځځې هځځم نځځ ه لکځځه ځينځځې خکځځک اکځځر کځځوي چځځې ښځځځه    

طان د الس وسکه يا ټو  اساد دى ښځې هځم  يدېيطان نا  يا وزر دى او يا دې

ر  قل لري خ ضځمير لځري خ ونځ ان لځري خ ن ځړ الکوامځه او ن ځړ        ېد نارينه په  

پځه   يخ د اسال  په ي ر کې هم ښځې هن ي يا په انځزوا کځې نځه و   المطمئنه لري 

غه وخ  کې هه ښځې نوما  او نمرې طه راطککې دا داسې وخځ  وچځې ښځځو    

هه له لن  پرطه پرطوګ هم نه پېژان ه او نه هه د نارينه و او ښځځينه و طځرمن   ځه    

ه خ ټوټځځه يځځا کومځځه هکځځه پځځرده وه ښځځځې هځځه ډېځځرې ډېځځرې نومځځا  طځځ  يوا  خ لرخځځېځځد

راطککې طر دې چې يځوې ښځځې د ښق( سځور  د رسځو  ا  ښ ( لځه خځولې  رځه        

ح   ک ى و خ چې په لمانځه کې يې طرې ډېر اورې لر و د اخترونو په لمانځځه  

کې هه يځې خځډون کځاوه خ لځه رسځو  ا  ښ (       (مسکمانانو په دې لوى نء  ښ د 

کځځ ې غونځځډو طځځه   رځځه هځځه يځځې زده کځځ ه کولځځه لځځه نارينځځه و سځځره يځځو ځځځاى هځځه د زده 

راطککځځې خ طځځردې چځځې رسځځو  ښ ( طځځه هځځځه يځځې ېځځکاي  کځځاوه چځځې د زده کځځځ و          

ږي نځو هايځ    ېغونډوکې د دوى په پرطکه نارينه ډېر وي او دوى طځه وخځ  نځه رسځ    

چې ځانه ى وخ  ورک   ېي چې رسو  ښ ( يې هم دا  ر  په وري  طنځ ي  

لې چځې دنځ    ه له رسو  ښ (  ره داسې پوښتنې کځو همني يحاهيه و هيييانو 

ه يې زده ک ه هم د ځان ل اره ېر  و هولي خ په سياسځ  کځې   هورځې ډېرې ښځې 

 وهه يې هم خډون کاوه او په نن  او نه ه کې هه يې هم خډون کاوه د نارينځه و 

هځي هځي  ايءځې د    .او ټ يانو خ م  هځه يځې هځم کځاوه او د هغځوى پرسځتاري هځم        

د  مځر دوهمځه لسځيزه يځې     اح  په نه ه کې په داسې وخ  کې خډون وک  چځې  
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په ټولنيز بون  کې هم ښځو ونډه درلوده او ديوه دا ځي دنځ ه هځم ورسځ ار       وه

ېوې ده . ا والمؤمنون ولمؤمنا  هرلهم او ليځاء هرځض يځاء مځرون هځالمرروف      

 (۲١١ښوينهون    المنکر ا

يرنځځځې : ښښ او سځځځ ي مؤمنځځځان او ښځځځځې مؤمنځځځانې ځينځځځې د دوى د ځينځځځو نځځځورو   

و هانځ ې اومنځع کځوي لځه هځ يو  رځه . ((       يځ کوي دوى پځه نيک دوستان دي حکم 

حلر   مر ښر ( ې اهن   ي ا  په ښار محتسيه او نهرانځه ټځاککې وه خپځه    

رو ېريرتونو کې هم ښځې په ټولينز بون  کې پراخه ونډه درلوده لځه نارينځه   ېط

 طه هم حکاي  کوي . موږوسره يې اختال  او مالقا  درلود او قران يې و

کريم وايي چې حلر  موسر ښ  ( ځوانۍ پځه نځوش کځې د ېځېخ الکييځر      قران 

ښ چځې ځينځځې يځځې ېځريب ښ  ( هځځولي ( لځځه دوه پېغکځځو او ځوانځو لورخځځانو سځځره لځځه    

طککيف او هن يز او د ه خناه لځه وېځرې پرطځه خيځرې کځوي او هيځا ورسځره مرسځته         

. کوي خ اوهيا يځې يځوه خ ځل پځالر طځه س ارښځتنه کځوي چځې د ده انځوره ورکځ ي           

 ايتونه . ۲۶_۲۳القېص :   کتل ېي  ېود

حلر  ککريا ښ  ( له طککيف او دخناه له احسځاس پرطځه لځه حلځر  مځريم ښ  (      

سځځره خيځځرې کځځوي او پځځه محځځرا  کځځې د روزئ پوښځځتنه طځځرې کځځوي خ او هغځځه هځځم   

 (۲١۱ښ.دهرې پوښتنې ځوا  ورکوي

قځو    کيسه هم قران په ط ېيل سره هيانوي چځې دخ ځل   ېهم ا راز د سيا دمکک

مان ښ  ( د ليځځک د ځځځوا  پځځه هککځځه يځځې طځځرې  يمءځځران يځځې راټځځو  کځځ   او دسځځک 

                                                 
 . ١۱طوهه :   (۲١١ښ

 . ۳١ا   مران : (۲١۱ښ
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هغځځه لځځه سځځکيمان ښ   ( سځځره خيځځرې هځځم کځځوي هغځځه د يځځوه         خ مءځځوره وغوښځځتنه 

 (۲١۲ښ. ممکک  مءره يا هادېاه وه او قران يې په استر اد او ک اي  هم خواه دى

 

ې ښځځه اونارينځه   پېتځيږي چځ  اړطيا نو په دې ټولو يادو ېويو مواردو کې دېته

سره يوځاى ېي خ خک  مکځ  ېځي يځو لځه هځل سځره ووينځي خ خيځرې وکځ ي او کځه           

يځې   مځوږ ر ېځريرتونه دي او پځه   ېځ  وک و وايي چې دا وروسځتني درې مځوارد ط  

د  مځوږ په ځوا  کې يې هاي  وويل ېي چځې طېځر ېځريرتونه ز    ىازا   الز  ن 

خيځره داده چځې طر ځو    ح ېطه هيان ېوي دي او يځح  موږ ير  او زده ک ې ل اره 

طه هم ېځرير    موږېرير  په يراح  سره منسوخ ک ي نه وي نو  موږپورې ز

دى . ا  ښک( خ ل رسو  ښ ( طه ارمايي : ا اولئک ال ي  ه ى ا  ايهځ ا هځم   

 (۲١۳ښ اقت اه ا.

کځ ى دى نځو پځه زريقځه د      هځ اي   ا  ښک (  ورطه يرنې : ښښ دا هغه کسان دي چې 

 (( دوى اقت اء وک ه

خيرې طه اېځاره وېځي چځې دښځځو ازادي يځا هغځوى طځه         ېدلته هاي  يو ځل هيا د

مرنا نه ورکځوي   ېو سره داختال  انازه د دودضرور  په وخ  کې له نارينه 

پورطه ېي خ د هېچا مرځه   ېهرډو  قي  د خوالونه و ن و  ېيېچې د حيا ټو  د

تې خ ټځولنيزې خټځې   نه نيو  کېږي دلته ه ف د خير خ يو لځه هځل سځره د مرسځ     ېد

 او ټولنيز پرمرت  دى .

او که  وک ههروځي نو ههرطه د ښځو د وطکو هغځه قځواني  هايځ  مرا ځا  کځ ي      

هېځر د   ضچې اسال  ورطه ټاککي دي : لکه د ېځهو  او اتنځې پځه وخځ  کځې غځ      

                                                 
 . ۴۴_۴۲النمل :(۲١۲ښ

 . ۱١االنرا  : (۲١۳ښ
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ېر ي او درنې نامې اغوستل چې ه ن طرې ښکاره نءي په خيرو اطرو کې پځه  

ناز او نررې هه نه کوي خ په طککځو او حرکځاطوکې هځه     نرمي او مالز   نه کوي خ

ه نځځځه هځځځچاطځځځه طمايځځځل نځځځه کځځځوي او اسځځځالمي ادا  هځځځه سځځځاطي خ خوېځځځيو او  طر  

استرمالوي خ له پرديو سره له خکو   ره هه ځځان سځاطي خ پځه مالقځا  کځې هځه       

ه لځځه کځځوره ههځځر هځځخ او اسځځراف نځځه کځځوي او دضځځرور  او اړطيځځا پځځه انځځ ازه   ااځځرا

 وځي .

 

 وغتيا په وخ  کې د ښځې او نارينه له خواد نار

 :ديوهل پوښتنه  

يو دهځل  ورونځه او    ينه اسال  يو ټولنيز دي  دى او ټو  مسکمانان نارينه او ښځ

ه هځځل سځځره پځځه مينځځې خ محيځځ  خ     خوېنځځ ې هځځولي خ اسځځال  مسځځکمانانو طځځه يولځځ     

 خ هم ردۍ او په غم او ښادۍ کې په خډون سره امر ک ى دى .مرستې

وښځځځتنه هځځم يځځځوه لځځه هغځځځو ټځځځولنيزو اداهځځو  رځځځه ده چځځې اسځځځال  يځځځې     د نځځاروغ پ 

مرا اطولو ډېر طاکيځ  کځ ى دى طځر دې چځې ېځرير  دا پځه يځو         رمسکمانانو طه پ

 د هل مسکمان نارينه وي او که ښځه حق خرځولر دى .  مسکمان 

د ناروغ د پوښتنې په هککځه خځش ېځمېر روايتونځه راغکځي دي خ د دې روايتونځو       

ږي چځې پځه دې اړه خطځا  نارينځه اوښځځو دواړو طځه متونځه        ېپر اسځاس  رخنځ   

دى يرنې د ښځينه ناروغ په پوښتنه هم طاکي  ېځوى دى او د نارينځه نځاروغ پځه     

 وطه هم دا خطا  متونه دى او ښځينه وطه هم .ونارينه  خ پوښتنه هم

ې ږ حقځوق لځري طځرې و      هل مسکمان ررسو  ا  ښ ( ارمايي : ښښ يو مسکمان پ

 يځځځې ېځځځو  چځځځې اى د خځځځ اى ښک ( رسځځځوله ښ ( هغځځځه کځځځو  کځځځو  دي و پوښځځځتل 

 او ککه چې ناروغ ېو نو پوښتنه يې وک ه (( ښښ :ارمايل
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 مسکم خ طرم ي خ نسايي خ اه  مانه .(   ۱( ښ۱ښ 

ښښ اسيران خوېې ک ئ خ مېکمستيا طه له هکونکځو سځره ميکمسځتيا طځه الړ ېځ  خ      

   (۲١۴ښ ئ ((وږي طه ډوډۍ ورک ئ خ او د ناروغ پوښتنه وک

ښښ د نځځاروغ پوښځځتنه کځځوئ او ننځځازې طځځه ورځځځ  خ ځکځځه چځځې دا طاسځځوطه اخځځر      

 هراري خ احم  او نامع الېغير .دريادوي (( ....

ق سځځي حځځ ي  دى چځځې ښښ ا  ښک( د قيامځځ  پځځه ورځ ارمځځايي اى د اد  ځويځځه زه 

 ناروغ و  او طامې پوښتنه ونک ه ورطه يې ووېل اى رهه  نهه مې ستا پوښځتنه 

ا  ښک( ورطځځه  .د مرکوقځځاطو وې رواى پ اسځځې حځځا  کځځې چځځې طځځه پځځالونک  ېکځځ 

هنځ ه نځاروغ ېځو خځو طځايې پوښځتنه        روارمايل ايا طه پځوه نځه وې چځې زمځا االنځ     

 (۲١۵ښواى نو زه هه دې ورسره مون لر واى (( ېک  ېونک ه که د هغه پوښتنه د

ي خ طردې چځې  ږېرواياطو  ره ښه  رخن  ېنو د ناروغ د پوښتنې اليک  له د

 وړ .ورسو  ا  ښ ( د يو يهودي ناروغ پوښتنه هم وک ه چې هيا يې ايمان را

 ېدواړو طځځه متونځځه دي د د ودا خځځو هغځځه روايځځا  دي چځځې ښځځځينه او نارينځځه و 

پځه    چځې  رخنځ وي د رسځو  ا  ښ (    يطر ن  داسې نور روايا  هم ېځته د 

نځځاروغو ښځځځو پوښځځتنه و دوو ناروغځځانو او نارينځځه ووخځځ  کځځې ښځځځو د نارينځځه 

 ک ې ده .

النساء لکرنځا  طځر  نځوان النځ ې      ةح کې د ها   يادېاما  هراري په خ ل يح

د يځځو ح هرځځاري ليکځځي چځځې ا  الځځ ار داء ښر ( ېيځځح .دى ىکځځ  ىهځځا  ځځځانه 

 انېاري ناروغ پوښتنه وک ه .

هرځځځاري وايځځځي چځځځې حلځځځر   ايءځځځې ښر ( د حلځځځر  هځځځال  ښر ( د حځځځا    

                                                 
 هراري خ مسن  احم  .(۲١۴ښ

 مسکم .(۲١۵ښ
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ځځان  ې ووېل : ښښ يا هال کيف طا ک (( يرنې : اى هالله پوښتنه وک ه او ورطه ي

  نهه مومې ((   ېد

ميءځر   ا  هسځتر پځرو  و نځو د هځراء لځور      رککه چې کرب د مالځک زوى د مځرګ پځ   

ورطه راغکه او ورطه يې ووېل ښښ اى د  ي الرحم  پځالره زمځا پځه زوى ښ ميءځر(     

 (۲١۶ښ هان ې سال  واېه (( .

لکځه :   کې د ډېرو ښځينه ناروغانو پوښتنه ک ې هو هم په ي ر اسال  ونارينه 

او ورطځه يځې    ريا ې ښر ( لروا ورغضرسو  ا  ښ ( د زهير ښر ( دلور خ 

ده لرې ؟(( هغې ښر ( ځوا  ورکځ  ښ پځه   ارا وارمايل چې ښښ ښايي طه هه د حد

 (۲١١ښ.(( ستا پروړان ې  ناروغه پرطه ده خ اى سوخن  چې 

يځځا ا   ا  السځځائب   د کځځوي چځځې رسځځو  ا     نځځاهر هځځ   يځځ ا  ر  روايځځ      

ږې؟ ېځځائب ولځځې رپسځځورغځځر او ورطځځه يځځې  وارمايځځل چځځې ا  ال  طځځه خوا  امسځځيب

 (۲١١ښ .ده خ اى دې پکې هرک  نه اچوي مې  هغې ځوا  ورک  چې طيه

 (۲١٤ښ  .ا   ال وايي چې زه ناروغه و  او رسو  ا    زما پوښتنه وک ه

 ونکيو  رځه يځوه ښځځه ناروغځه وه او     ېوسځ دمځ ينې لځه ا  اهي امامه وايځي چځې   

 (۲٤١ښ.چې دناروغانو پوښتنه هه يې کوله  و رسو  ا    ههتري  هغه  وک و

هسځتره پرطځه وه نځو     رپه هراري کې وايي چې ککه حلر   ايءه ر  د مرګ پ 

اه   ياس طرې انځازه وغوښځته او ورغځر اوطځرې يځې وپوښځتل ځځان دې  نهځه         

سره که طقواولر  خهغه ورطه وويځل چځې انءځاء    مومې ؟.هغې ځوا  ورک  پرير

                                                 
 مسن  احم  . اه  مانه او(۲١۶ښ

 مت ق  کيه(۲١١ښ

 مسکم(۲١١ښ

 اهوداود.(۲١٤ښ

 نسايي    (۲٤١ښ
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ا  طه په خير سره يې ځکه چې طه درسو  ا    مېرم  يې او له طا  رځه پرطځه   

اسځمان  له  هکې پيغکې سځره رسځو  ا  واده نځ ى کځ ى اوسځتا  ځ ر ښپځاکي (لځه         

  (۲٤۱ښ ره راغکې ده .

و او د نارينځه و  نوښکاري چې په اسال  کې د ښځو له  خوا د نارينه و ناروغځان  

لروا د ښځينه ناروغانو پوښتنه يواځې داچځې کځو  هنځ يز نءځته دى هککځه پځه       

دې اړه يې د ډېرو انرونځو و ځ ه هځم ورکځ ې ده او پځه ځځانه ي ډو  کځه نځاروغ         

مځو ضځو  هځم    داقارهو او دوستانو لځه ډلځې  رځه وي نځو هيځا خځو ديځکه رحمځۍ         

ېځي يځو ه د يځادونې وړ خيځره       طاکيځ  هځم  ډېځر      دې کار  رورسره يوځاى ېي او پ

ککه  وک په روغتيا کې له چا سره ناسځته والړه او مځراوده ولځري     هکه داده چې 

نو په ناروغۍ کې خويې  حتماً هاي  د روغتيا او يځح  پوښځتنه وکځ ي ځکځه     

ډېځر ېځ ق  اوخځ م  طځه اړه      خچې هغه  په دې وخ  کځې ډېځر اړ او محتځاک وي    

 لري.

 

 مه ېي :  يتله ښځو سره په الس س

لځځه ښځځځو سځځره پځځه سځځت ي مځځه ېځځي کځځې د الس پځځه ورکولځځو کځځې اقهځځاء هېالهېځځل      

نظريا  لري خ ځينې  کماء له محرمو پرطه له هرچاسره د ښځو پځه الس سځت ي   

مه ېي خ يا هسې الس ورکو  نا روا هځولي خ ځينځې نځور هيځا پځه دې اړه ط ېځيل       

نځو ښځه هځه وي چځې د     کو يورطونو ل اره هېالهېځل  حکځم کځوي خ    ېالهېکوي او د ه

دې موضځځو  لځځه  ې نځځې  رځځه وړانځځ ې هغځځه يځځورطونو طځځه خوطځځه ونيسځځو خ چځځې  

 طر من  پرې اختالف نه ېته او په پوره اط اق يې منکي دي . وقهاود

                                                 
 هراري کتا  الت سير .  (۲٤۱ښ
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_ که چېرې د س ي او ښځې مېااحه د ېهو  د راپارولو يځا دننسځي لځ       ۱

 ره يو خځوا يځا    المل کېږي او يا نارينه او يا ښځه پوهېږي خ چې له مېااحې

نځځو پځځه دې يځځور  کځځې د ښځځځې او نارينځځه    ېږيخو طځځه اتنځځه راوالړ ودواړه خځځوا

مېااحه يا په الس سځت ي مځه ېځي روا نځه ده خ ځکځه دا داسځاد المځل کېځږي او         

  ېځځ  لځځې  وي چځځې اسځځاد خځځوا طځځه غز کومځځه  دهځځرې هغځځې الرې هنځځ و  وانځځب دي  

خ ځځل محځځر  سځځره  چځځې  کمځځاء وايځځي خ ځل محځځر  طځځه الس ورکځځو  او يځا لځځه  طځردې  

ره او يځاد ېځهو  د خوځتځ     ېځ خ خځو ککځه چځې داتنځې و     يخکو  مياح او روا د

 ږي .ېالمل ېي خ نو هم ا مياح کار هم حرام

ۍ سځره چځې اېځتها ورطځه نځه راځځي خ او       کځ ان_ له هغې زړې  ښځې او کوچنۍ  ۲

ره نه وي خ مېااحه  روا ده خ هم ا راز کځه الس ورکځوونکر نارينځه خ    ېداتنې و

او سځځ ي  ږيځځرى وي خ او د اېځځتها او ېځځهو  اور پځځه کځځې نځځه وي خ نځځو د ده   هځځوډا

 ل اره هم له ځوانو او زړو ښځو سره مېااحه روا ده .

په رواياطو کې راځي چې اهځوهکر يځ يق ښر ( هځه لځه زړو ښځځو سځره پځه الس        

ر ښر ( يځځوې زړې ښځځې طځه انځځوره   يځ سځت ي مځه ېځي کولځځه خ او  يځ ا  اهځ  زه     

ناروغۍ کې هځه يځې د ده پالنځه کولځه او سځرهه يځې ورطځه چځاپي         ورکوله خ چې په 

 کاوه .

هم اراز ا  ښک( هم زړو ښځو طه د ځينو هغو نامو له اغوستکو  ره رخېځ   

 طه يې دا رخې  نه دى ورک ى . ځوانوورک ى دى خ هغه چې 

طي اليرنون نکاحځا اکځيړ  کځيه  ننځاح ان يلځر       ا والقوا   م  النساء الال

 (۲٤۲ښ متيرن  هزينه ا.اهه  غير ي 

                                                 
 . ۶١النور : (۲٤۲ښ
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نءځته   پځه دوى هځې  خنځاه     دواده طمه نکري  چې ې زړې ناستې ښځهغه  يرنې او

 ېپه داسې حا  کې چځې دخ کځې ښځکال ښځکاروونک    وهاسي  نامې خ کې   چې 

 نه وي .

خوله پورطنيو يورطونو  ره پرطځه پځه نځورو هرخځو کځې اقهځا ء د نظځر اخځتالف         

مسځئکه روښځانه ېځي خنځو لځږه  ې نځه پځه کځې         لري او ددې ل اره چې حق طه نږدې 

 .ضرورده 

د مخ او ورغويو په ېمو  د ښځې ټو  ه ن  ور  هولي او له ښمځا  هغه ډله چې 

ظهځر منهځا ( رځه مځراد هغځځه نځامې اخکځي خچځې پټځځو  يځې ممکځ  نځه وي خلکځځه           

 چادري خپ ونر خنامې ياهغه چې دکومې زيري پېتې له امکه يې لکه 

اېوني وي خ نو حتمي ده چې د دوى په نزد لځه پرديځو   سر  هاداو هاران پټو  ن

سره مېځااحه روا نځه ده ځکځه د دوى پځه نظځر خځو الس طځه کتځل هځم حځرا  دي او           

خو له کتکځو السځرته ده خځو د  المځه ډاکټځر قرضځاوي پځه وينځا د دې          احهمېا

او ديحاهه او طاهرينو او نځور اقهځاءو نمهځور پځه دې      ير کم دېنظر خاون ان ډ

 .  ىد ىله ښ ماظهر منها (  ره مراد مخ او ورغو نظر دي چې

لځري ؟ دلتځه هځم     لښه نو د لوم ي نظځر خاونځ ان د خ کځې د ځوې ل ځاره  ځه داليځ       

خ ډاکټځځځر د  ي نځځځې لځځځوى ماخځځځ  د  المځځځه قرضځځځاوي ليکنځځځه او نظځځځر دى  مځځځوږز

د  يځځو  ل ځځاره د   ېخيځځره داده چځځې مځځا د دوى د د ځځو   اښځځتيقرضځځاوي وايځځي : ر 

وک  خو  ه قانع کوونکي داليل مې ونځه ومونځ      ښ کوداليکو د مون لو ډېر

خ هغځه سځ ال ريره يځا داتنځې      وير قځوي دليځل چځې دوى پځرې اسځتناد کځ      ېخو ډ

دالرې هن و  دي او له ېک پرطه ويکر ېوو چې دا ښځه خيځره ده خ خځو ککځه چځې      

 ره او يځا داتنځې نتځې او نتځانې وي خ    ېځ دېهو  يا داتنې د رامنځتځه کېځ لو و  

تنې او ېهو  د نءتوالي خيره هاوري وي خ نځو هيځا هځه د طحځريم     خو ککه چې د ا
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 ل اره  ه دليل وي ؟

ځينې  کماء دا دليل نيسي چې رسو  ا  ښ ( د اتحې په ورځ له ښځځو سځره    

مءهور هير  کې چې دممتحنه په سور  کې يځې يادونځه ېځوې ده لځه       لپه خ

ې د رسځو  ا   چځ ه دى ورک ى خ خو هاي  وويځل ېځي   الس ن ههې  يوې ښځې سر

ښ ( له خوا د يو کارپرېتود  خو حتمي د هغه کار په حرم  دليل کې لر نځه  

يو کار د دې ل ار نه دى ک ى چې هغځه کځار حځرا      ککه ککه ( رسو  ا  ښ . ېي 

هغځه مکځروه و خ ځينځې وخځ  د دې ل ځاره چځې        ېوځينې وخ  يې د دې ل اره چ

او ځينې وخځ  يځې يځوازې د دې    خالف ( و  ليهغه کار خالف اولر ښ دغوره وا

 ېچځې رغيځ  او طمايځل يځې ورطځه نځه کېځ ه لکځه د ېځکو  د غوښځ           رتځ ېل اره پر

دي نځو د هيرځ    هځم  خوړ  يځې روا  د ېواارو په نزد ( ښ دې چې له  خوراک خ سره

و  د مېااحې حرمځ  نځه نوطځوي خ سځره لځه      ره مېااحه نه کپه ورځ له ښځو س

مېځااحه نځه    ه(   خځوا لځه ښځځو سځر    دې چې پځه دې هيرځ  کځې د رسځو  ا  ښ     

 ايځ  ښر (  رځه داسځې رو   ېکو  هم اط ځاقي خيځره نځه ده لځه ا   طيځې انېځاري      

دى چځې دهيرځ  پځه ورځ لځه ښځځځو سځره د رسځو  ا  ښ ( پځه مېځااحې داللځځ          

د  ايءې ښر ( له روايځ  سځره مرځالف دى خ چځې لځوړه کځوي چځې         اکوي او د

 (۲٤۳ښ.دىک ى نه  رسو  ا  ښ ( په هير  کې د هېچا الس مسه

ښ (  ( د هيرځ  پځه کيسځه کځې وايځي چځې : رسځو  ا        رضي ا   نهاا   طيه ښ

خ ځل السځونه د کځوټې لځه دننځه       موږخ ل الس د کوټې له ههر  ره را اوږد ک  و 

اى خ ايځه طځه    (( يرنځې : ک   خ هيا يې وارمايځل : ښښ الکهځم اېځه     ده ره ور اوږ

 (۲٤۴ښ((ېاه  اوسه 

                                                 
 هراري .(۲٤۳ښ

 اه  حيان خ هزاز او زيري .(۲٤۴ښ
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حځ ي    لر   ايءې په پورطني ح ي  پسې متېل يوهځل په هراري کې د ح

د سځيري  لځه لځور  رځه       ېدى چې اما  هراري يې له ايو  او هغه يې لځه ح ېځ  

 مځوږ ښ ( ز او هغه يې له ا   طيې  رځه روايځ  کځوي خ وايځي چځې رسځو  ا       

يځې دا ايځ  ولوسځ  ښښ ان النءځرک  هځا  ېځځياء ((       مځوږ سځره هيرځ  وکځ  نځو پځه      

 .و  اى ښک( سره هه هې  ېر ېريک نه خرځويرنې دا چې له خ

پځځه لځځوړ اواز بړا  رځځه ( خځځو   مځ ي   راو مځوږ يځځې منځځع کځځ و لځه نياحځځ   رځځه ښ پځځ    

چځې رسځو  ا  ښ ( لځه ښځځو سځره پځه        يداسې روايتونه هم ېته چې  رخن و

ځاى نورې الرې کارولي دي لکه په اوهځو کځې د الس   رهير  کې د مېااحې پ

 و اوهو کې د يحاهه و ښځو السونه غوټه کو  .غوټه کو  اوهيا په هماغ

حاا  اه  کثير وايي چې دا هېالهېل روايا   رخن وي چځې رسځو  ا  ښ (   

چځځې  ښر (ډو  هيرتونځځه کځځ ي دي پځځه ځينځځو کځځې يځځې لکځځه  ايءځځه  الهېځځلپځځه هې

مسځه کځ ى خ ځينځو سځره يځې د پځردې طرېځا مېځااحه          ىوايي د هيچا الس نځه د 

اوهو کې د السونو د غوټه کولو په يځور  کځې    هپځينو نورو سره له  ک ې دهخ

او له ځينو  نورو سره په مرامخ الس ورکولو او مېااحې سره او هرځاري هځم   

يځځ  طځه هېځځل  نځوان او دا   طيځځې روايځ  طځځه هيځل  نځځوان ټځځاککر     اد  ايءځې رو 

 دى .

د پورطنيو روايتونو له نقل  ره ه ف دادى طر و  رخن ه ېي چځې پځه هيرځ     

و اط ځاقي خيځره نځه    وه د رسو  ا  ښ ( الس نځه ورکځو  د  کمځا   کې له ښځو سر

 وي .ک رنهه چې ځينې خکک اکرلکه  ده 

هغه حځ ي  دليځل نيسځي     يځينې  کماء له ښځو سره د مېااحې په نه رواوال

 ره رواي  کځوي ښښ کځه    ښر ( ارکو  چې زيراني او هيهقي له مرقل اه  ايس

  سځورى ېځي دا ورطځه ههتځره ده لځه      طاسو  ره ديو ط  سر د اوسځ نې پځه سځت   له 
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 دې  ره چې هغه ښځه مسه ک ي ښالس وروړي ( چې ورطه روا نه ده ((

 ح ي  د است ال  په هککه  المه قلاوي وايي چې : ر دې خو پ

يځځوازې د  طېځځريح نځځه ده کځځ ې او  يځځح  ر: دحځځ يثو امامځځانو د دې حځځ ي  پځځ  ۱

دي ک ايځ  نځه کځوي     و من ري دا وينا چې راويځان يځې  قځه يځا يځحيح     ي امتيه

 لر ېي چې په سن  کځې يځې انقطځا  او يځاکو  هځل  کځ  وي او همځ ا        ېځکه ک

 المل دى چې داحاديثو مءهورو کتاهونو دليل نه دى خرځولر .

ه په کځې  هي دليل پرطه چې هې  ېير: حن ي او مالکي اقهاء وايي چې له قط ۲

هور ح ي  خځو کځه   ږي لکه اي  خ متواطر او مءېهل  ه حرم  نه  اهت هنه وي پ

په  يو  کې ېيهه وي لکه احاد احادي  نو له کراهځ   رځه لځوړ      دکو  ح ي

نو دهغه په هاره کې مواکر  ه دى چې حتر په يځح  کځې    کرحکم نه ېي ټاک

 . يې ېک دى

ږي خځو هيځا   ېح دى او حرم  هم طرې  ځاهت ې: که ار  ک و چې دا ح ي  يح ۳ 

د ښښ يمځځړ امځځراه الطحځځل لځځه (( ږي ځکځځه ېنځځه  ځځاهت ېهځځم د مېځځااح  حرمځځ  طځځر

 لو پځه  ېځ نمکه يوازې او يوازې ښښ له ېهو  پرطه يو له هل سره دپوستکو دله

 ې ېځي کځې وي هککځ   ه هه چې په  ادي مېااحه يا ست ي مځ مرنر نه ده لکه  ن

 د لمړ ککمه په قران او ح ي  کې د دوه کارو ل اره استرما  ېوې ده ((  

والي (  رځه کنايځه ده او مءځهور يځحاهي     : دا له ننسي يوځاى والي ښ کځور  ۴

ا مرنځر اخسځتې ده خ د دې ايځ  پځه ط سځير ا      ېحلر  اه   ياس هځم همځ ا طځر   

 (۲٤۵ښوال مستم النساء (

کې وايي لمړ خ مالمسځه او مځړ ال ځاې چځې قځران کځې راغکځر دى دا دنمځا          

 کنايه ده .

                                                 
        ۴۳النساء   (۲٤۵ښ
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د  نور هغه ايتونه هم چې لمړ په کځې راغکځر دا مطکځب ښځه روښځانه کځوي لکځه       

بهځځه د ا  ښک( دا وينځځا : ا انځځر يکځځون لځځر ولځځ  ولځځم يمسسځځنر        رښ  ( پ ېمريمځځ

     (۲٤۶ښهءرا

نه يځم هځې  هءځر ښ نځه پځه       ېخ حا  دا چې مسه ک    ک   پي ا ز وى  ه هيرنې  نهه 

 نکاح نه په زنا سره ((  

 .  ۲۳١قره :يا و ان زکقتمو ه  م  قيل ان طمسوه  ا.......ال

 ئک يې  ک لر طاسې دوى مرکې له دې چې مسه  ېه زالقيرنې : ښښ اوک

ښنمځځا  (ورسځځره وکځځ ئ (( پځځه حځځ ي  کځځې هځځم راځځځي چځځې رسځځو  ا  ښ ( هځځه      

 نه . رخ کو هيييانوطه نږدې کې ه خو مسيړ نه يرنې نما  کوونک

دا له نما   ره ټيټه مرنر هم ورکوي لکځه مچکځه اخېسځتل ښښځککو  ( غځاړه      

 ه چې د نما  ل اره مق ما  او دوا ي  ورکو  خ لو والر او داسې نور هغه

 هکل کېږي .

حځاکم وايځځي : هرځځاري او مسځکم د هغځځو مت رقځځو احځاديثو  پځځه وېسځځتکو ښاخځځراک(    

اط ځځاق کځځ ى دى چځځې پځځه هغځځوى دليځځل نيځځو  کېځځږي چځځې لمځځړ لځځه نمځځا   رځځه       

 راښکته نور حرکا  دي ((

نا يې لمځړ  د اهو هريره  دا ح ي  : ښښ االي  زناها الکمړ(( يرنې الس چې ده ز

 ې   لر ېي چېده يا د اه   ياس دا ح ي  : ښښ لرکک مسس  (( ک

د حلر   ايءې دا حځ ي  : ښښ داسځې ورځ هځه کمځه وه مهځر دا چځې رسځو  ا          

 ولځو  هځه يځې او مسځه کول    ولو ه نځو ښځککول  ېښ ( هه په موږ ټولو ښهيييانو( خرځ

چځې د نوهځ     رهه يې پرطه له نما   ره او هرککځه هځه چځې هغځې هځي هځي طځه ورغځ        

 ورځ هه يې وه نو له هماغې سره هه پاطې ېوه ((

                                                 
 . ۴١    مران : (۲٤۶ښ
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 ي ا  اه  مسرود د ښ المستم النساء( په ط سير کې ارمځايي : ښښ دا لځه نمځا     

 کې اودس دى ((   ې ره کمه درنه دى او په د

سځتل ښښځککو ( لمځړ دى نځو لځه دى  رځه اودس       خحلر   مر وايي مچکځه ا 

 (۲٤١ښ کوه (( 

چې  وک چې لمړ او مړ يوازې د پوستکي يا په هځ ن د  ېيخ االسال  وايي 

 ه ن لهولو طه وايي چې ېهو  په کې نه وي نو وينا يې کمزورې ده .

نو ککه چې د ا  ښک( په دې وينا ښښ اوالمستم النسځاء(( کځې لمځړ  رځه هځ ف      

لکه  نهه چې اه   مر او نور وايځي ښځککو  او پځه ېځهو  الس وروړ  وي نځو      

رې دا ککمه راېي نو مځراد طځرې پځه    ېان او سن  کې چې هر چږي چې په قرېنوط

 ېهو  سره لمړ دى لکه دا  ښک( دا وينا چې .

 (۲٤١ښا ن ا وال طياېروه  وانتم  اک ون ار المسا

يرنې : ښښ مه نژدې کېږئ ښځو طه ښپه نما  سځره (حځا  دا چځې طاسځې مرتک ځان      

طځه لځه    ياف کځوونک يې په مسا و کې (( او دا خو ښځکاره خيځره ده چځې ا تکځ    

ېهو  پرطه مياېر  روا دى او کو  مياېر  چې منع دى هغه خځو لځه ېځهو     

 سره مکهرى مياېر  دى .

 (۲٤٤ښا لم زکقتمو ه  م  قيل ان طمسوه  ا

 ((  ک ئ  يې مسه  دې چې لهک لې طاسې دوى مرکې  ېيرنې : ښښ هيا زالق

 (۳١١ښ اال نناح  کيکم ان زکقتموه  مالم طمسوه  ا

                                                 
 المست رک لکحاکم .(۲٤١ښ

 . ۱١١اليقرة : (۲٤١ښ

 . ۴٤  : االحزا(۲٤٤ښ

 . ۲۳۶اليقره : (۳١١ښ
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چځې   هغځې طاسې که زالقې ک ئ طاسې ښځې طر  ر: ښښ نءته هې  طککيف پ يرنې

(( نو له ېهو   رځه پرطځه د ښځځې مسځه      نه وي ک ى  ورسرهح خکو  موېيح

او دا د  .ږي او نځه حرمځ  مېځاهر    ېوي خ نځه مهځر  ځاهت   ړ    ا ېکو  خو نه پر

 ټولو  کماو اط اقي مسئکه ده .

مځراد طځش د الس د پوسځتکي يځو     نو  وک چې د لمړ او يا مړ له ککمې  رځه  

قځران او  ځا   ځرف لځه بهځې        په هل لهو  اخکي چځې ېځهو  پځه کځې نځه وي نځو د       

 .  ره وو 

ږي ېاو ککه چې د ښځې او نارينه د يوځاى والي او لمړ خيره راځي نځو مرکځوم  

 نځې  رځه هځ ف    ېېهو  سره مسه کو  هځ ف دى لځه دې    په  چې له دې  ره 

ککه چې د سځ ي لرځوا ښځځې طځه د لمځړ يځا مځړ        دادى چې په دې پوه ېوو چې 

هککې هځ ف   خږي نو ه ف يې يوازې د پوستکي لهې   نه ويېککمه استرمال

مقځځ ما  لکځځه ښځځککو  خ يځځا داسځځې الس   ېنمځځا  وي او يځځا هځځم د کځځوروال  ېطځځر

 وي . ېوروړ  چې خون  او مزه ورسره مکهر

ه وخورو نځو  ياطو طد کتور يوسف قرضاوي زياطوي : که چېرې رانقل ېويو روا

ږي چځې د ښځځې او نارينځه د    ېمو چځې پځه ډاخځه طځرې  رخنځ      وومداسې داليل هه 

ره نځه وي پځه   ېځ السونو طش په هل لهې   او مسځه کځو  چځې د ېځهو  او اتنځې و     

هککځځې رسځځځو  ا  ښ ( دا کځځار کځځځ ى هځځځم دى او    خ خ ځځل کا  کځځځې منځځع نځځځه دي  

غوښځتنه   ى  ورپسځې د اقتځ   ېهککخدرسو  ا  ښ ( ارل او ک نه ېرير  دى 

 کوي .

 (۳١۱ښ ا لق  کان لکم ار رسو  ا  اسوة حسنها

                                                 
 . ۲۱االحزا  : (۳١۱ښ
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يرنې : ښښ خامرا په طحقيق سره ېته طاسې لره پځه ښکځارد( رسځو  ا  ښ ( کځې     

 که ((ېاقت ا غوره ن

هراري په کتا  االدا  کې له حلر  انړ ه  مالک  رځه روايځ  کځوي چځې     

وينځځې د رسځو  ا     وايي : کځه چېځرې د مځ ينې د خککځو لځه وينځځو  رځه يځوې        

ى (( او ېولېځ وښه وه نو هکته هه يې هې خى نو چېرطه يې چاښ ( الس نيولر و

له انړ ښر (  ره د اما  احم  او اه  مانه هل رواي  دى چځې ښښ کځه چېځرې د    

م ينې د خککو له وينځځو  رځه يځوه وينځځه واى او د رسځو  ا  ښ ( الس يځې       

غځې نځه وخوېځې کځ ى طځر دې چځې هغځه        نيولر واى نو خ ل الس هه يې طرې طځر ه 

 ځاى طه يې هيولر واى چېرې چې د دې وينځر خوښه واى ((  

حاا  په اتح اليځاري کځې وايځي چځې د دې حځ يثونو مطکځب دا دى چځې رسځو          

ا  ښ ( دومځځره حکځځيم خ نځځر  او خاکسځځاره و چځځې کځځه يځځوې وينځځځې هځځم لځځه السځځه  

ه طځځرې خ ځځل الس نځځه  ولر نځځو رسځځو  ا  ښ ( هځځ ېځځرى يځځې هېځځنيځځولر واى او هرچ

 وخوېې ک ى او ورسره هه طککر و ((  

د ح ي  ظاهري مرنر د وينځې پځه الس کځې د رسځو  ا  ښ ( د الس ورکځو      

چې له خيرې  ره ظاهره مرنر واخېسځتل ېځي    ىدي او په خيرو کې ايل دا د

مهر دا چې يوه قرينه يا دليل پي ا ېي چې له ايکي او ظاهري مرنا  رځه يځې   

ور قرضځځاوي وايځځي : ښښ او زه داسځځې کومځځه قرينځځه يځځا دليځځل نځځه       وخرځځځوي دکتځځ 

 وينم . ((

هم ا راز حلر  انړ ښر ( رواي  کوي چځې رسځو  ا  ښ ( د ده ښانځړ( د    

غېږه کځې   خو  کاوه چې خ ل سر يې د هغې ېکولخاله ا  حرا  په خوا کې دقي

 و ....(( رايت



 
226 

 

ږي چځې اتنځه او   ېهاوري کپورطنيو رواياطو طه په کتنې سره د انسان زړه په دې 

ېهو  نه وي نو د اړطياپه وخ  کې يوازې لمړ کو  حځرا  نځه دي او ککځه چځې     

حځځرا  او ا   د اخځځتال  ل ځځاره المځځل هځځم پيځځ ا ېځځي لکځځه درسځځو  ا  ښ ( او د ا  

ن  چځځې مونځځود و ښ ا  سځځکيم د رسځځو  ا  ښ ( د خځځاد  مځځور وه نځځو      سځځکيم طځځرم 

 رکځورن  طځرمن  طځ  راطځ  پرځوان      دمر و  رسو  ښ ( او خاد  او د هغځه د 

 اد  و او د ا  سکيم ښر ( او ا  حرا  ښر ( ورور حرا  ه  مکحځان ښر ( لځه   

 و .(  ىرسو  ا  ښ ( سره په هئرمرونه کې ېهي  ېو

 المه دکتورقرضاوي د خ کې  ې نځې پځه پځاى کځې ليکځي چځې ککځه داتنځې او         

لځه  نځه لځري لکځه     ره نه وي نو دضرور  په وخ  کې الس ورکو  پرواېېهو  و

س ر  ره راستنې لو پځه وخځ  کځې خ يځا ککځه چځې لځه کځو  نځږدې خ ځل سځره مځخ             

  کېږي که  ه هم محر  يې نه وي لکځه د خالځه او مامځا لورخځانې خ د طځره او طځرور      

لورخانې خ د طځره او مامځا ښځځې او يځا داسځې نځور او پځه ځځانه ي ډو  ککځه چځې           

 ي .ره ځنډه وروسته وېمالقا  يا مخ کې   له ډ

دوه خيرو طه خوطه نيو  ضرور هولم او هغه دا چځې مېځااحه پځه هغځه     يو ځل هيا 

ره نځه وي خځو کځه لځه يځوې خځوا هځم د        ېځ وخ  کې رواده چځې د ېځهو  او اتنځې و   

 ره پي ا ېوه نو له ېک پرطه مېااحه حرامه ده .ېخون  خ ېهو  يا اتنې و

کځو محرمځو ښځځو    ره وي نځو لځه خ   ېځ حتر که دا دوه ېرزونه نځه وي او د اسځاد و  

 سره هم مېااحه روا ن ه .

م دا چې په مېااحه کې اقتېار يا لنډوالر په کار ده يرنې په کځو  ځځاى   هدو

ره ونځځه ېځځي او د ضځځرور  طځځر حځځ ه  ېځځکځځې چځځې مېځځااحه روا ده هکتځځه هځځم هايځځ  ډ 

مح وده ېي دا هه د اساد دالرې د هن ولو ل اره هځم ښځه وي خ لځه ېځيهې هځه هځم       

 ښ ( په زريقې هه  مل هم وېي ځکځه لځه رسځو  ا     خال  وي او درسو  ا 
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ښځځځې طځځه الس  ۍنځځه ده چځځې هغځځه هځځې ضځځرورطه پځځرد   ېښ (  رځځه دا  اهتځځه ېځځو 

 ورک ى وي .

او دينځځځ اره مسځځځکمانانو طځځځه پځځځه کځځځارده چځځځې کځځځه ښځځځځه وي او کځځځه نارينځځځه چځځځې  

طځځه الس اوږد ېځځو نځځو دى دې هځځم الس   همېځځااحې طځځه ړوميځځر نځځه ېځځي خځځو کځځه د  

 ورک ي .

  لر ېي .ېاو نور انتهاد هم په کې ک ىضو  پاى نه ددا دمو

 

 ښځې طه د کتکو مياح   رونه :

چې د خ کې منکوحې او وينځځې لځه  ځور   رځه پرطځه       يهې  انسان طه روا ن 

دواړو طه هم روا ن ي چځې د هځل    ېدهکې ښځې  ور  طه وخوري خ هم ا رنهه د

ل ځځرونهم ح ظځځون  سځځ ي  ځځور  طځځه وخځځوري ا  ښک( ارمځځايي : ا والځځ ي  هځځم      

 (۳١۲ښ اال کر ازوانهم او مامکک  ايمانهم اانهم غير مکومي  ا

ه خ کځځو لځځيرنځځې : ښښ او کځځو  کسځځان چځځې دخ کځځو ېځځرمهاهو ح اظځځ  کځځوي مهځځر   

 پړ پ وى هې  الزا  نءته . (( سرهه خ کو وينځولهيييانو او يا 

خ ځل  ځور  هځل چاطځه      چځې خو ککه ککه داسځې راېځي چځې انسځان نځا چځاره ېځي        

نځو لکځه چځې و مځو ويځل اسځال  يځو         يي او په نه ښودلو کځې يځې سځتونزې و   وښي

خ ځل  لځه  رښتونر ديځ  دى او ټځولې انسځاني اړطيځاوې طځر نظځر النځ ې نيسځي او         

طځځوان او قځځ ر   رځځه زيځځا  طککيځځف چځځا طځځه نځځه ورکځځوي  . : االيککځځف ا  ن سځځا   

 (۳١۳ښ االوسرهاا

                                                 
 . ۵_۴المومنون : (۳١۲ښ

 . ۲١۶اليقره : (۳١۳ښ
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مره چځځې د هغځځه طځځوان يرنځځې : ښښ ا  ښک( طککيځځف نځځه ورکځځوي هېچځځا طځځه مهځځر  ځځو  

 (۳١۴ښوي (( هم ا راز ارمايي : ا ومانرل  کيکم ار ال ي  م  حرک ا

 طاسو په دي  کې کو  طککيف . ((   رپ رخرځول ىيرنې : ښښ ما ن 

 (۳١۵ښهم ا راز ارمايي : ا يري ا  هکم اليسر وال يري  هکم الرسر ا

ه سرتي او طککيځف  ط طاسو يرنې : ښښ ا  طرالر طاسو طه اسانتياوې غواړي او 

 نه غواړي . ((

حتځر خ ځل    ل ځاره  واقځع ا ځر ده دارځې     د هغځه  رنو انسان طه انازه ورکوي چځې پځ  

يځځځوه مءځځځهوره قا ځځځ ه ده چځځځې  ې ځځځور  هځځځم هځځځل طځځځه وښځځځيي او دا ايځځځو  اقهځځځ

 ښ المر ورا  طييع المحظورا  (

 مياح  خرځوي. هم   رونه منع ېوي ېيان يرنې:

رور  په وخ  کځې خ ځل  ځور  هځم هځل چځا طځه        هم دى اساس د  ر او ض رنو پ 

 ښودلر ېي حتر ځينې وخ  د مخ لو و  پرې حتمي ېي لکه :

وړان ې والړه وي نو مخ هځه يځې     رد قاضي پ ښځه دکومې د وې په اړه خ. ککه ۱

 هرو مرولوڅ وي .

 وړان ې خواهي ورکوي نو هم مخ هه يې لوڅ وي . ر.ککه چې خ که د قاضي پ ۲

 (۳١۶ښ. که پرېک ه ياروي نو هم .ککه چې قاضي خ۳

ږولو په وخ  کې دقاهکې ل ځاره روا ده چځې د ښځځې اځرک طځه وخځوري او       ې: د ز ۴

دا کار وک ي که س ي  ږيځرى   ېکه ښځه نه وي نو س ي  ږيرى او يالح س ى د

 نه وي نو ځوان هم دا کار کولر ېي او خ ل خاون  طر هر چا غوره دى .

                                                 
 . ١١الحد : (۳١۴ښ

(۳١۵ښ

 ...   ۱١۵۱١۵۱١۵اليقرة :اليقرة :اليقرة :

 سراک اولوهاک .(۳١۶ښ
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 يوه ښځه د هکې  ور  طه کتکر ېي . : د هکار  د مرکومولو ل اره ۵

 . ي: د ختنې په وخ  کې  ور  طه کتل روا د ۶

 .داحتقان ښککه چې دهره کې دوا اچوي(په دې وخ  کې هم.١

: نکاح طه د غوښتنې په غر  ښ په خطيه ( کې د هغځې مځخ السځونو او قځ مو      ١   

 (۳١١ښ . طه کتکر ېي

 م کتل ورطه روادي .. ککه چې  وک کومه وينځه اخيستل غواړي نو ه٤

.ډاکټر دناروغ دناروغتيا د طءريص ل اره د هغې د ناروغۍ ځاى طه کتکځر  ۱١

ېي او ښه داده چې د ښځې درمل ښځه وکځ ي ا کځه ښځځه نځه وي نځو نارينځه يځې        

 (۳١١ښ.هم کولر ېي پ ې ېر  چې دښځې محر  ورسره وي

 داسځځې نځځه لکځځه د اوس وخځځ  ډاکټځځران چځځې ښځځځه خوښځځه کځځوټې طځځه هځځوځي او        

ېږدي اونه هل  وک او ښځه هم هځې هوښځه   رد مکيا  خانې په نو  نه محر  ورپ

 وي .ه او  وورځې له ځانه هم خيره ن

 (۳١٤ښ..د طرکم ښزده ک ې (په وخ  کې هم مخ او السونه او  ق مونه کتکر ېي۱۱

و پځه  ور  او پېځرود  او د داسځې نځورو اړطيځا    ېځ : د مرامکې په وخ  کې لکه پ ۱۲

 (۳۱١ښ.وخ  کې هم 

  ور  نه دى : ږدښځې غ

غږېځ    ښځځو ل ځاره   دسځره   وځينې خکک طاکي  کوي چې له نامحرمو نارينځه و 

روان ي او د ښځې اواز هم  ور  دى خو که د اسال  ټولنيز اړخ طه وخورو نځو  

                                                 
 هراري مسکم خاتح الکيير او  ه ايع الېنايع.(۳١١ښ

 سراک الوها  او اليريقه ېرح الطريقهخ(۳١١ښ

 مغني المحتاکسر اک الوهاک او (۳١٤ښ

 . االنېاف او مغني المحتاک(۳۱١ښ
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دا د و ه ناسمه ښکاري ځکه اسال  يو انتمځا ي ديځ  دى او نارينځه او ښځځې     

ى د بونځ  پځه اوږدوکځې يځو لځه هځل سځره        دو خدواړه ددې ټولنې مهم  نېر هولي

ښمقازره ( ورطځه  پرېکون  خيرو او م اهمې طه اړ کېږي ا و له يوهل سره چورلټه

پا  کځې نيځولې دي    ممکنه ن ه او اسال  هم هر چېرې د انسان اړطياوې پوره په

حرم  د پکويانو د نظر په هککه د اسال  سځتر مرايځر  المځه    خدښځې داواز د 

يځي چځې مځوږ ککځه لځه دې ډلځې  رځه و پوښځتل چځې پځه کځو             دکتور قرضاوي وا

 د خ کې د ځوې ور  هولي ؟ نو هي  دليل ورسره نه وه چې  دليل د ښځو اواز 

 ل اره يې وړان ې ک ي . د يو 

داسال  په ي ر کې له هيچا سره حتر د ااکر هم نځه چځې خونځ ې د ښځځو اواز     

ښر ( د اړطيځځا پځځه او کځځه ښځځځينه  ودې  ځور  وي يځځحاهه کځځه هغځځه هځځه نارينځځه و 

وخ  کې په ازادانه ډو  يو له هل سره خيرې کولې خله يو هل  ره هه يځې د ينځي   

ښځې سره لځه خيځرو  رځه     ۍمسايل پوښتل او رسو  ا  ښ ( يو ط  هم له پرد

 منع نه ک  په دې هککه داليل ډېر دي چې ځينې يې دلته هم رانقکوو.

نځځو د نځځورو  ېه نکځځاح کځځې وکځځومې هيييځځانې چځځې درسځځو  ا  ښ (پځځه حځځر  يځځا پځځ

 يدوى پځه ېځر ي احکځامو او پځه ځځانه       ر امو مسځکمانو هيييځانو پځه پرطکځه پځ     

اړه ډېځر   ېدوى پځه د  ره وه او پځر ېځ په هککځه يځو  ځه سځرتي ډ     ېډو  د ستراو پرد

وچځې دوى طځه حځرا  او نځورو طځه      وطاکي  ېوى و حتر ځينې داسځې مسځايل هځم    

طرېځځا  ېوه چځځې د پځځرد  ېکځځ ورانځځازه روا و خوهيځځا هځځم ا  ښک( مسځځکمانانو طځځه   

او پوښځتنې وکځ ي ا  ښک( ارمځايي : ا و اکا     ېغوښځتن  ېږي او طځر ېځ ورسره وغږ

 (۳۱۱ښ سالتموه  ما اً ااسئکوه  م  وراء حاا  ا

                                                 
 . ۵۳االحزا  : (۳۱۱ښ
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يرنې : ښښ او هرککه چې غواړئ له هيييانو  ره کو  د کار  يځز خ نځو غځواړي يځې     

 د پردى طرېاه .((

واړي ځکځځځه ډېځځځر وخځځځ  هځځځه لځځځه دوى  رځځځه  او حتمځځځي ده چځځځې سځځځوا  ځځځځوا  غځځځ

نو ميارکو هيييانو هه حتمځاً ځځوا  ورکځاوه او ډېځرو      ېغوښتل کې ل ېاتواخان

 طه هه يې احادي  هيانو  او د احاديثو رواي  هه يې کاوه .

وړانځځ ې لځځه رسځځو  ا  ښ (  رځځه   رو پځځوډېځځر وخځځ  هځځه ښځځځو دنځځورو يځځحاهه   

احساس نه کاوه او نځه خځو    ېهککه د طنهس ېمسايل پوښتل چې هېچا هم په د

 رسو  ا  ښ ( منع ک ي دي .

 حځا   داسځې  پځه  ک  رد نظر ښر (  مر حلر  د ښځې يوې کې مسا  نامع په

 خځو  لوسځتکه  خطيځه  ښر (  مځر  حلځر   او وو ناسځ   يځحاهه  ډېځر  هکته چې کې

 هځم  ښر ( اځاروق   مځر  خ کځه  پځه  او کځ   يځې  طائيځ   حتځر  هالځه  ونه ه  کار دا هېچا

  مځځر لځه  خکځځک اوټځو   (  لهېورسځځ طځه  حځځق ښځځه  دا او خطاېځځو  مځر  ښ چځځې وويځل 

 ((. دي پوه نه ښر (

 يځځې م سځځري  ځينځځې چځځې ښ کييځځر دېځځيخ او ښ ( موسځځر حلځځر  د کځځريم قځځران پځځه 

 ېد لځه  چځې  ارمځايي  کځې  کيسځه  پځه  لورخځانو  ځوانو د ( هولي ښ ( ېريب حلر 

 يځځ  وک اهځځر ان ښښ وويځځل طځځه (   ښ موسځځر حلځځر  ېيځځو  رځځه پېغکځځو ځوانځځو

 (۳۱۲ښ لنا(( سقي  ما انر ليازيک

هولي طا ددې ل اره چې درک ي طاطه مځزد د اوهوورکولځو   پالرزما يرنې :هيءکه 

 (.ستا زموږ ښپسونوطه 

                                                 
صص(۳۱۲ښ ق  .  ۲۵ال
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او موسر ښ ( هم له هغوى  ره طر هغولوم ى وپوښتل چې هغوى هځم م ېځل   

ر حتځر يېځ ر الر ځاء    قا و داړطيا طر ح ه ځوا  ورک  .ماخطيکما خقالتاال نس

 (۳۱۳ښ.نا ېيخ کيير  و اهو

يرنې :  ه حا  دى ستاسې خوويل هغځو چځې مځوږ خ کځو ښپسځونو (طځه طځر هغځې          

 زوړ دى .  ډېر  پالر  زموږاوهه نه ورکوو طر  و داې انه هېرطه الړېي او

ښ چځې   ېم ا راز په قران  ظيم الءځان د حلځر  سځکيمان ښ ( او دسځيا دمککځ     ه

    دهکقځځيړ اوو حکايځځ  کځځوي ځينځځې م سځځري  يځځې هکقځځيړ هځځولي ( طځځرمن  د خيځځر 

ټولځو   ېد قو  طرمن  د ېورى پوره نريان يې حکاي  ک ى دى چې پځه د  ې دهغ

يورطونو کې له يوهل س ي سره د ځوانو ښځو ښ دځينو رواياطو له مرځې حتځر   

پځه اط ځاق سځره ېځر       ود نيي د لورخانو( دخيرو حکاي  ېځوى دى او داقهځاء و  

 رخن  منع ېوي  په ېرير  کې موږې زماقيکنا ښپرواني ېريرتونه ( طر و چ

او  ځه چځې منځع دي پځه خيځر و کځې نزاکځ  خنرمځي خمسځررې          قانون دى .   نه وي 

ږي او خونځ  طځرې اخکځځي   ېو پځه زړونځو اغېځزم  لځو    ونارينځه   خځوږوالر دى چځې د  

 خلو  ويل ېوى دى  چې په قران کې ورطه 

 (۳۱۴ښ ا اال طرلر  هالقو  ايطمع ال ى ار قکيه مر ا

طمځځه ونځځه  ناروغځځان او نزاکځځ  پځځه خيځځرو کځځې مځځه کځځوئ چځځې     ينرمځځ نځځوښښ يرنځځې : 

 . (( ک ي  

هيکځې   ېنوپه خيرو کې نرمي او اداکاري منع ده ځکه چې ېهواني ناروغان طځر 

پځورطني   ېټولې خيرې منع نه دي او غ  دليل يې هم د هم  .او طمې پي ا کوي

 اي  وروستۍ هرخه ده .

                                                 
 ۲۳القېص (۳۱۳ښ

 . ۳۲االحزا  : (۳۱۴ښ
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 ښښ وقک  قوال مررواا (( 

 (۳۱۵ښ ښښ او واي  خيره مرقوله (( رنې : ي

يو ستر او مءهور  الم يالح ه  اوزان چې سک و د ايولو  ېدوري د مراير

په هککه هم ډېر سر  دريځ  لځري خځو دښځځو د      ېالروى دى او دحاا  او پرد

ره نځه وي  ېغږ او له نامحرمو سره د خيرو په هککه دى هم وايي چې که د اتنې و

لهاځځه ونځځه کځځارو  ېځځي او خيځځرو طځځه   ېړه راښځځکونکاو پځځه خيځځرو کځځې نرمځځي او ز

  (۳۱۶ښاړطيا پېته ېي نوله پرديو س يو سره ښځو طه خيرې کو  روا دي .

 

 د نرمو او نازکو نامو استرما  :

  ېداسځځې طنهځځو نځځامو اسځځترما  چځځې لځځه هغځځې  رځځه د هځځ ن نوړښځځ  او سځځکک  

 ل ور رځځه پېژنځځ  ېځځښځځکاره ېځځي خ هځځ ن پځځورې نتځځتې وي او دهځځ ن هځځر غځځ ى ه  

ږي ښځو طه روا ن ي هم ا راز نرمې او نازکې نامې چځې ټځو  هځ ن ور رځه     ېک

مهر دښځځو ل ځاره دا حرمځ  سځر       يل اره هم روانه د وښکاره ېي د نارينه و

 : ىو لرن  ويکر دياسترمالوونک ردى خ رسو  ا  ښ ( د  داسې نامو پ

 (۳۱١ښښښ لر  ا  الکاسيا  الراريا  المميال  المائال  ((

داسځځې ښځځځو وي چځځې پځځه پټځځوالي کځځې هځځم   رپځځ ې: ښښ لرنځځ  د خځځ اى ښک( د يرنځځې

 لو ې وي چې د نورو ميل ځانته اړوي او خ که نورو طه ميل کوي .(( 

 ينځه د  ېهم ا راز ارمايي : ښښ د دوزخ لځه دوه ډلځو  رځه چځې مځا هېلککځه ليځ ل       

يځځوه ډلځځه هغځځه ده چځځې پځځه پټځځوالي کځځې هځځم لځځو ې وي او دنځځورو د زړونځځو مځځيالن   

                                                 
 . ۳۲االحزا  : (۳۱۵ښ

 مخ . ۳۲۵ټوک : ۱المراة المسکمة (۳۱۶ښ

 مسکم .(۳۱١ښ
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 ېنته را اړوي او خ کځه د نځورو خواطځه ميځل کځوي هېلککځه هځه ننځ  طځه داخکځ          ځا

نءي او نه هه دنن  هوى هم ومومي که  ه هم د نن  هځوى پځه دومځره او دومځره     

 (۳۱١ښمسااه کې مون   کېږي(( 

( روايځځ  کځځوي چځځې يځځوه ورځ د هغځځې خځځور   ي ا   نهځځاحلځځر   ايءځځه ښرضځځ   

طځځه راغککځځه او هغځځې نځځرۍ نځځامې   ( د حلځځور ښ ( خواي ا   نهځځااسځځماء ښرضځځ

اغوستې وې رسځو  ا  ښ (د هغځې پځه ليځ و مځخ وخرځځاوه او ويځې ارمايځل :         

نسم کومځه   د چې دهغېه ږي نو روان ېښښ اى اسماء ککه چې ښځه هکوغ طه ورس

 (۳۱٤ښهرخه ښکاره ېي پرطه له مخ او السو  ره .(( .

(  رځځه هځځاي ا   نحلځځر   ايءځځې ښرضځځ لځځه  همځځ ا راز حلځځر  نريځځر ښر (  

ورور  ي ا  اه  ز يل لور حلځر   ايءځې    نيرېد م ېرواي  کوي چې دهغ

وړ او هغځه يځې   و( طه راغککه رسو  ښ ( چې کورطځه طءځريف را  ي ا   نهاښرض

(  ر  وکځ  چځې يځا    ي ا   نهاولي له نو مخ يې واړاوه حلر   ايءې ښرض

 ځه هالغه ېځي ره ده هغوى ښ ( وارمايل ککه چې ښېرسو  ا  ښ ( دا زما ور

 روان ي چې ښکاره ېي ور ره مهر مخ او السونه (( نو

نځځو کځځو  خکځځک چځځې ښځځځو طځځه نرمځځې نځځازکې نځځامې مينځځي بو  خ مځځايو او طنځځ   

پطکځځون ور اغونځځ ي او هيځځا د مسځځکمانۍ د ځځوه هځځم کځځوي حقيقځځ  دا دى چځځې دا  

 . يرى او ناخيره دېښاغکر له اسال   ره ل

 

  د ښځو ل اره سينهار ان ازه :

کار  ېد ې  ښځو طه نه يوازې دا چې دسينهار کولو انازه ورک ې ده هککاسال

                                                 
 مسکم .(۳۱١ښ

 اهوداود .(۳۱٤ښ
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طه يځې طءځويق هځم کځ ى دى ا  ښک( پځاک او پځاکيزه انسځان خوښځوي ارمځايي :          

 (۳۲١ښ اقل م  حر  زينة ا  التر اخرک لرياده ا

چځځې خ کځځو  ا  ښک( ښځځکال او سځځينهار هغځځه ي   ک يځځيرنځځې : ښښ و وايځځه چځځا حځځرا 

  ى . ((  پي ا ک ي هن خانو طه يې

 اړه يې امر هم ک ى دى . ېرسو  ا  ښ ( هه خوېيويې خوښوله او په د

ښځه هاي  د خاون  د پا  د راښکون ل اره ټو  کوښتونه وک ي له اسال   رځه  

وړان ې  رهو هم د سينهار  اد  درلود چې هغوى هځه حتځر ااځرا  کځاوه خځو      

و زينځ  کځې هايځ  اسځالمي     اسال  هغوى له ااځرا  ځينځې منځع کځ   خسځينهار ا     

ااځځرا  او ميځځالغې ځينځځې هايځځ  د ځځځان سځځاطنه وېځځي  لځځه حځځ ود مرا ځځا  ېځځي او 

( زيځاطوالي ل ځاره خ ځل وزن     DECORATION ځينې ښځځې د خ کځې ښځکال ښ   

سځ ورطونه کځوي خ د خ ځل ځځان دنوړولځو       يخ ل ه ن نځر  او نځازک کځ    خکموي 

پځه مځخ کځې ډېرسځا        ارايءهرل اره د ارايش او ميک اپ د کانونو طه ځي د 

مځخ يځې ورطځه خځوطې      اوښځککي  ېيءې طه مرځامخ ناسځته وي او پځه طځورو زل ځو      

چې اخر د دواړو د يير درنه له ي ر  ره من ي طځه راټيټځه ېځي نځو      ېوهي طرد

 ؟ ديا  ښک( له قهر او غلب  ره پرطه نور ه   په دوى

نو يځو  داسې دودونځه پځه  رهځو کځې هځم وولکځه د وېتځتانو سځره د نځورو ويتځتا          

ان کو  خ د مالوچو په واسطه د مخ پاکو  د وروځځو  وځاى کو  خ د غاښونو س

ستل او په مېنو ي طوخه دهغوى نوړو  خ په ستنو خالونځه وهځل خ مځخ طځه     ېو

نځوړو  چځې دا    يمېنو ي رنهونه ورکو  خ د غاښځونو پځه مځن  کځې خردسځور     

  ر اوپځځوډ ا ه چځځې د  وخرځځځو  او اوس خځځو زځځب  اهتځځه ک ېځځ   هر ځځه اسځځال  حځځرا  

ل ځاره   ېطه زيان رسوي او د د او پوستکيمېنو ي کريمونه د انسان روغتيا

                                                 
 . ۳۲اال راف :(۳۲١ښ
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چې دښځو مخ د و دقيقو ل اره ښککر وښايي د طل ل اره ورطه غځوناې پيځ ا   

 کوي .

 

 د ښکال مککه :

خځځځ اى ښک( اد  ښ ( او دهغځځځه اوالده د  ځځځو ورځځځځو ل ځځځاره دنيځځځا طځځځه راولېځځځږ  او  

الر ځځه او پځ ى الر مځه ځځه خ دا حځق دى او       ېالرښوونه يې ورطه وک له چې پځه د 

داهازځځل دا طککيځځف دى او دا راحځځ  خ هغځځوى يځځې دخ ځځل  يځځاد  او پيژنځځ نې     

 (۳۲۱ښ ل اره پي اک   . ا وماخکق  الا  واالنړ االليري ون ا

يرنځځې : ښښ مځځا نځځ ي پيځځ ا کځځ ي انسځځانان او پيريځځان مهځځر دهنځځ ه خځځ  او  يځځاد      

 ل اره ((  

ې وخ  يې ورک  چې ښه يځې وکځ   ښځه هځه مځومي او      په ېمېر ورځ ېاو  وټاکک

پي ايتځ   رځه هځ ف د ا     له که ه  يې وک   خ ده و نزا هه خوري نو دانسان 

ښک( هن خي او ستايل دي نور د دنيا ټو  مونودا  ا  ښک( د انسځان دخځ م    

ل اره پي اک   طر و دبون  غوښتنې پرې پځوره کځ ي خ او د ا ښک( هنځ خي پځه     

 ک لر ېي .ښه ډو  و

اايځ ه او خونځ      رځه   دلته کځه نارينځه طځه لځه ښځځې او يځا ښځځې طځه لځه نارينځه ځ          

هککځځې غځځر  طځځه   خ اخېسځځتل روا ېځځوي دي دا خ ځځل کا  کځځې مهځځم مقېځځود نځځه  

 و يوه وسيکه ده خو لځه هځ ه مرغځه چځې ځينځو خککځو دخ ځل بونځ  ايځکي          ېدرس

روان دي  ر ک ى دى او پځه هکځې خځوا   ېايکي مقې  ه  ه ف او دخ ل پي ايت 

هغوى د بونځ   ځو ورځځې خونځ  خ ځل وروسځتر هځ ف وخرځځاوه او خ ځل ټځو            

                                                 
 . ۵۶ال اريا  : (۳۲۱ښ
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کوښتونه يې د مادياطو د طرالسه راوړلو ل اره په کځار واچځو  خ د ېځهواطو پځه     

ن هه کې داسې راخير ېو  چې خ ل ځځان ورځنځې هېرېځو ځينځو ښځځو د خ ځل       

هر نهځه  بون  ايکي ه ف ښايس  او ښکال وخرځوله او دا يې وانهېرله چې 

 و اوسي . ېوي هاي  انسان ښايسته او ښکک

ېځځوې پځځه  ېسځځوچ او ان ېتځځنې ورسځځره مکهځځرخ پځځه همځځ ې اکځځر کځځې ډو  ېځځو  

د خ ځل ځځان د    چې دښکالدېځهر  پيريځان يځې    ځانه ي ډو  له هغو ښځو سره

ارام  خ سوکال  خ سکون او ازمينان ځينې ډک بون  په سوچ خ اکځر خ غځم او   

وني او پځه  ېځيي نځاروغيو اختځه ېځو       ېځ پځه کځې ل   ان ېتنو ه   کځ  خ چځې ډېځر   

 ه هماغه غځوره ښځکال ده خ هغځه يځې     ېښک( چې انسان طه کومه ه ه ورک  خخ اى

و په  کورو پتو خ ښکرور خ او لکځ  لرونکځي نځ ى پيځ ا کځ ى      يلکه د نورو بو

په دنيا کې ټو  مرکوقاطوطه ښه کره کتنه وک ئ هيا دانسان ه ې طه وخځورئ نځو   

  ښک(د دې وينځا مننځه د زړه لځه کځومې وکځ ئ چځې ارمځايي : ا لقځ          خ که هځه دا ا 

 (۳۲۲ښخکقنا االنسان ار احس  طقويم ا

    

کځې هځې    ۍپي ا ک ى انسان په ښه انځ ازه سځره (( نځ  پځه نځ       موږيرنې : ښښ يقينا 

لځه هغځې پيمځانې  رځه چځې       ېېماره نر او ښځې دا غواړي چځې دهغځوى هځ ن د   

پځه  خ ل اره ټاککې يوه کره هځم کځم او ډېرنځه وي    و د ښايس  يښايس  پېژن ونک

غيځځر اسځځالمي هېځځوادو کځځې خځځو کځځه دا کځځار دود وي نځځو  ځځه د خيکځځې خيځځره نځځ ه د   

خيکځځځې او طءځځځويش وړ خيځځځر خځځځو داده چځځځې پځځځه اسځځځالمي هېځځځوادو کځځځې اوس دا  

نځځځاروغي خځځځډه ېځځځوې ده او لځځځه ټولځځځو غټځځځه د ااسځځځوس وړ خيځځځره دا ده چځځځې پځځځه    

پځه نامځه ورحځاني چځې هځې ېځمېره مريځ ان         ااغانستان کې يو لوى مءهور طځش 

                                                 
   . ۴لتي  : ا(۳۲۲ښ
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ونځو کځځې د خځډون د نځځواز اتځځوى   داسځځې پروخرام پځه کځځار او ېيځې هځځم درلځود  د  

 . . ږيې ه چې هکته د ټو  ه ن غ ي حتر مرېو  غ ي هم ان ازه کېورک 

لځځه اسځځالمي هېځځوادو ځينځځې د لويځځو لويځځو کورنيځځوښ  ځځوک چځځې ځځځان اېځځراف او   

پځه ن يوالومسځاهقو کځې خځډون      دښکال او طه ځي   ي  ېې لولوڼمرززي  خ ي ( 

 کوي .

چځې ډېځرى    ېب او زين  لهځوي طځرد  ېدوى د خ کې کورن  زياطه پانهه پر ل ز

ح طځه   ېکورنۍ د دې لهت  د پوره کولو طوان نه لري پځه دوى کځې دا ن هځه د   

 . ه چې خ ل سرونه هم له خ ل ښايس  او ښکال قرهانوي ېورس

   ۱٤۳١نمونو يادونه ک ې ده مځثالً : پځه   رو سرېارو ېسي  مودودي د داسې ډ 

( د زړه حرک  ېښ اکمي کارکوونک ېايکټر ېکا  کې د نوسر الهاس مءهور

هن  ېو او م ه ېوه له  ې نځو  رځه وروسځته پځه ډاخځه ېځوله چځې دې قېځ اً پځه          

 طېرولې او داسې درمل هه يې خوړ  چې ونود يې نرى ک ي . (( ېځان نهر

هځري کځې پځه خ کځې ښځکال مءځهوره وه د نځازک        ماخ ا هرسيکي چځې پځه ټځو  هن   

 ه ن  د ېوق ښکار ېوله .

سځره   ې لځ هراهرنځه و او  مريار رلويسازاهو ونځود د ښځکال پځ    ېد يوې سن رغاړ

د ېو په وړانځ ې پځه سځټ   يچې د طماېه کوونک ېوه طر دېتنه مکهرې ان   طل دا 

 .  وى  پونډه کم ک ۶١ه دوه مياېتو کې خ ل وزن پ ېرا پريوطه او م ه ېوه د

ايموالنومي يو اداکارې په مېنو ي ط هير سره خ ل ځان دومځره کمځزورى او   

نازک ک ى و چې :  ېځيي نځاروغي ورطځه پيځ ا ېځوه او دښځکال د مککځې د نځو          

رو هېځوادو پځه   ېځ کځار د ډ  ېد .رخځه ېځوله  هپرځاى يې ليونتون ښ پاخځل خانځه( پځه    

ه خ ځځل ډو  او انهکسځځتان کځځې ښځځځې پځځ.پځځه ه ه نځځاوړه اغېځځزه وکځځ اقتېځځاد سځځرت

دکا  ېل ميکيونځه پونځډه لهتځ  کځوي او پځه امريکځا کځې دا لهتځ           سينهار
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% ( ښځځې د  ٤١ږي او په سکو کې نځوي ښ ېطه رس ويوسکو او پنځه ويء  ميکيون

 (۳۲۳ښسينهار  اد  لري .

 

 د ښځو ل اره د سرو زرو او ورېتمو استرما  :

يځز اسځترما     وا  ه چځې دخ کځې ښځکال ل ځاره هځر ر     اسال  ښځځو طځه انځازه ک ېځ    

 و دښکال ل اره حرا  خو ښځو طه روا دي .وک ي خ زر او ورېتم د نارينه 

 ېټځځو  اقهځځاء پځځه د  ېورځځځې پځځور ېد رسځځو  ا  ښ ( لځځه وخځځ  راهيسځځې طځځر د 

مت ق دي مهر يوازې ېيخ مح ث محمځ  نايځرال ي  اليځاني دى چځې د سځرو      

زاځځاف اځځر السځځنة زرو اسځځترما  حتځځر دښځځځو ل ځځاره هځځم روانځځه خ ځځي .....ادا  ال 

 خ محم  ناير ال ي  الياني .ة مطهرلا

ل ځاره   وتځمو اسځترما  د نارينځه و   ېمهر سيي خيځره داده چځې د سځرو زرو او ور   

 ر داليل  يو  ېته مثالً :ېخيره ډ ېحرا  او د ښځو ل اره روا دى پ 

چې رسځو  ا  ښ ( ارمځايي :    ىرواي  د  ره  اهو موسر اېررى ښر (  له_ 

 (۳۲۴ښ و الحرير الناث امتر و حر   کر ککورها(( ښښ حل ال هب

يرنځځې : ښښ حځځال  دى د سځځرو زرو او وريتځځمو اسځځترما  زمځځا د امځځ  ښځځځو طځځه او  

 يې .((  طه نارينه و   يحرا  د

 ي( ارمځايي : چځې رسځو  ا  ښ ( طځه نااېځ     ي ا   نهځا _ حلر   ايءه ښرض

و خوطځه وه رسځو  ا     ه خاڼه ډالۍ کې ورولېږله او په هغې کې يځوه د سځرو زر  

                                                 
 پرده :سي اهواال کر مودودي(۳۲۳ښ

 النسايي .(۳۲۴ښ
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ې ښ ( هغه خ کر لمسۍ ښ دلور لور ( طه ورک له او ورطه يځې وارمايځل : ښ پځه د   

 (۳۲۵ښ د ځان ښکال هراهره ک ه (.

تم په ښځي الس او زر پځه   ې_ حلر   کي ښر ( ارمايي : ښ رسو  ا  ښ ( ور

حځرا    وطه  نارينه و  کيش الس کې ونيو  او ويې ارمايل : ښ دا دواړه زما د ام  

 (۳۲۶ښ او ښځو طه حال  دي (

_ حلر   ي ا  هځ   مځر ښر ( وايځي يځوه ورځ رسځو  ا  ښ ( ههځر راوو        

تمو ک  ه وه او په هځل الس کځې يځې سځره زر و او ويځې      ېچې په الس کې يې دور

   (۳۲١ښ(( يو حرا  او ښځو طه حال  دوزما د ام  په نارينه  ارمايل : ښښ دا دواړه

يتځځو نځځه ېځځته چځځې ښځځځو طځځه د ورېتځځمو او سځځرو زرو د        اوداسځځې نځځو رخځځش روا  

 طه يې حر م   اهتوي . واسترما  نواز او نارينه و

 

 :د نارينه او ښځو يو پر هل د سال  حکم

د سځال  پځځه هککځځه چځځې  ځځه ېځځر ي حکمونځځه دي خ هغځځه د نارينځځه او ښځځځو دواړو  

ې نځور  ښځې او نارينه طوپير نه دى ېوى لکه  نهځه چځ   د ل اره دي او په دې اړه

ېر ي احکا  نارينه او ښځينه دواړو طځه مځخ دي خ خځو هغځه احکځا  چځې پځه يځو         

خا  دليل سره يې استثنا نوطه وي ا  ښک( نارينه او ښځو دواړو طځه خطځا    

 کوي .

 (۳۲١ښاو ردو ها(.ښواکا حييتم هتحية احيو ا هآحس  منها 

                                                 
 اتح الياري .(۳۲۵ښ

 اهوداودخ اه  مانه خالنسايي او مسن  احم  .(۳۲۶ښ

 الطيراني .(۳۲١ښ

 ١۶النساء(۳۲١ښ



 
241 

 

غه طه له هغې يرنې : ښښ او  وک چې په درناوي سره طاسې طه سال  واچوي نو ه

 يا لږ طرلږه په هماغه ډو  .((  ئ نه په ښه طوخه ځوا  ورک 

نو دپورطني اي  د غوښتنې پر اساس که چېځرې يځو مسځکمان نارينځه پځر پځردۍ       

ښځه يا کو  مه ښځه پر پردي نارينه  سال  واچوي خنو د سال  ځوا  ويل پرې 

ه په ښځو او نېکځو   وانب دي خپه کار خوداده چې د هغه يا د هغې له ال اظو  ر

خ پځه  ېځر خځو    ولږ طر لږه د سال  ويونکي د ال اظکه نه  ال اظو يې ځوا  ک ي خ

 هه هرو مرو ځوا  ورکوي .

منځوا  ؤرسو  ا  ښ ( ارمايي : ښښ وال ى ن سي هي ه ل  ط خکوا الانځة حتځر ط  

منځځوا حتځځر طحځځاهوا اال ادلکځځم  کځځر ېځځ  ان ارکتمځځوه طحځځاهيتم ؟ ااءځځوا  ؤولځځ  ط

  (۳۲٤ښکم .(( السال  هين

يرنې : ښښ په هغه کا  سوخن  چې زما ن ړ يځې پځه واک کځې دى خ هېلککځه هځه       

او طر هغځې هځه مومنځان نځه ېځ  طځر        ئخ طر و چې ايمان راوړ   نن  طه دننه نه ې

 و په خ کو کې مينه ونه ک ئ خ  يا زه طاسې طه داسې ېر در ونه ښييم چې کځه  

  پځه خ کځو منځونځو کځې     موپي ا ېي ؟ هغځه  ومو ک  خ نو يو له هل سره هه مومينه 

 سال  اچو  دي .((

ر نځور احاديځ  ېځته چځې پځه کځې زرځا  ښ خځوړو( ورکولځو خ  ځاز ې او يځکه            ېډ 

او لځه دې پرطځه پځه يځ ر د اسځال        ىد ىرحمۍ او طها  طه انسځان طءځويق ېځو   

چځې  رخنځ وي چځې پځه هغځه وخځ  کځې ښځځو          يرې هېکهې ېځته د ېکې داسې ډ

 و ښځو طه سال  اچاوه لکه : وو او نارينه ونارينه 

ا  هاني وايځي : د اتحځې پځه کځا  د رسځو  ا  ښ (       رد رسو  ا  ښ ( د طره لو

ښ (  هغځه  سځل کولځو پځه حځا  کځې ومونځ  او د       غخواطه ورغککم خو هغځه مځې د   

                                                 
 مسکم .(۳۲٤ښ
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نو ما ورطځه سځال  واچځاوه خ هغځه ښ (        پرده نوړه ک ې وه  هغې طه لور اازمې

ل : دا  وک ده ؟ نو مځا ورطځه وويځل زه ا  هځاني د اهوزالځب لځور يځم نځو ويځې          ووي

 . اى ا  هاني (( ې ارمايل : ست ې مه ې

امځا  هرځاري د      .هاي  وويځل ېځي چځې ا  هځان  د رسځو  ا  ښ ( محرمځه نځه وه       

يف ښ هرځاري  طېځن يوهل د سځال  د اچولځو پځه اړه پځه خ ځل       رو پو ښځو او نارينه 

 (    طسځځکيم الرنځځل  کځځر النسځځاء والنسځځاء  کځځر الرنځځا       هځځا  ښېځځريف ( کځځې د 

او  ير دى چځې دا دوه ح يثځه پځه کځې د    کځ طر نوان النځ ې يځو مسځتقل هځا  ليک    

 روا والي دالل  کوي . ردواړه د دا ډو  سال  پ

سره  ه زړې ښځې وې چې .... نو ککځه هځه مځو     موږ_ حلر  سهل ښر ( وايي ۱

او په دوى هه مو سځال  واچځاوه خ نځو     وېچې د نمرې لمون  وک  نو را وهه خرځ

 ( طه راوړان ې ک   .موږدوى هه ښ دا خواړه 

_ د  ايءې ښر ( ح ي  دى خ هغه وايي چې رسو  ا  ښ ( راطه وارمايل ۲

مځځا وويځځل و کځځيکم    اى  ايءځځې ؟ دا نيريځځل دى او پځځه طځځا سځځال  وايځځي     ښښ چځځې

 (( سال  ورحمة ا  .ال

هککځې   خ وا  کې چې نيريل خو انسان نهدکتور قرضاوي د دې ا ترا  په ځ

 د س ي په ېکل ښکاره کې ه . ځکهرېپرښته ده وايي چې نيريل هه ډ

 رښځځو پځ    مځوږ حلر  اسماء د يزيځ  لځور روايځ  کځوي چځې رسځو  ا  ښ ( ز      

 (۳۳١ښ.طه يې سال  واچاوه موږر ېو اوېيوې ډلې ط

 کځر دى  حسځ  خ روايځ   اما  احم  په خ ل مسن  کې وايځي چځې طرمځ ي هځم دا    

چې : ښښ ککه چې سر اه  مراک يم  طه الړ نځو د خځوالن يځوه ښځځه چځې زامځ  يځې        

  ه او مراک طه يې سال  واچاوه . ((ېورسره وو او .... نو پا 

                                                 
 کر النساء .اهوداود ها  االدا خ طرم ي ها  االستي ان  خ اه  مانه ها  االد  خ دارمي ها  ار السال   (۳۳١ښ
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 نځ  طځه ورغځر او سځال  يځې ورطځه        مېرمنوحلر   مر ااروق ښر ( د ځينو

زى واچځځاوه او ويځځې ويځځل : زه طاسځځو طځځه د خځځ اى ښک( د رسځځو  ا  ښ ( اسځځتا      

 ښرسو ( يم ....(( 

سځال   دوواهه حد يځ   ښځو  رحاا  اهوهکر اه  اهر ېييه په خ ل طېنيف کې پ

حځ ي  دى او هځل    رپه هککه احادي  رانقکويخ چځې يځو پځه کځې د اسځماء پځورطن      

تمځځي پځځه ماتمځځع الزوائځځ  او يهغځځه حځځ ي  چځځې امځځا  احمځځ  پځځه خ ځځل مسځځن خ ه 

  يځوې ډلځې    ر  ښ ( د ښځځو پځ    ک ى دى ښښ رسځو  ا يزيراني هم له نرير نه روا

طېر ېو او سال  يې ورطه واچاوه (( مااه  رواي  کځوي چځې اهځ   مځر ښر (     

همځ ا   خ ر ېو خ نو دې ښځځې طځه يځې سځال  واچځاوه     ېد يوې ښځې په  ن  کې ط

راز ليکي حلر   مر ښر ( په يوې ډلې ښځو طېر ېو او ښځو طځه يځې سځال     

 واچاوه .

ښځځځو سځځال  ري  طځځه مځځې وويځځل چځځې ايځځا پاهځځ   ځځون وايځځي چځځې محمځځ  اهځځ  سځځير

 واچو ؟ هغه راطه وويل چې : ښښ اکر کو  پروا نه لري .((

  يي ا  وايي چې  مرو اه  ميمون هه ښځو او کوچنيانو طه سال  اچاوه .

يځوې ډلځې ناسځتو     پځر  مرو ه   ثمان وايي چې ما موسر ه  زکحځه وليځ  چځې    

م وايځي چځې ېځريح هځه هځر چاطځه       ر ېو او دوى طه يې سال  واچاوهخ حکېط  ښځو 

 سال  اچاوه ما ورطه وويل ښځو طه هم ؟ هغه وويل هرچاطه .

يوهځل طځه سځال      ونو پورطني داليل په ډاخه  رخن وي خ چې د ښځو او نارينځه و 

ر زيا  طء د او سرتي د ېځرير  لځه روح سځره    ېاچو  روا دي او پ ې هککه ډ

و کځځې هځځه هېلځځوک هځځم  وهځځاوخ طځځاهرينو او اقوسځځمون نځځه خځځوري او پځځه يځځحاهه  

وطه د ښځو يا ښځو طځه د نارينځه   وداسې پي ا نه ېي خ چې په مطکق ډو  نارينه 
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 ېو لځځه خځځوا سځځال  نځځاروا او يځځاهيري حځځرا  وهځځولي لکځځه  نهځځه چځځې د نځځ  زمځځان  و

 ځينې خکک اکر کوي .

ر  المان دا کار داتنې پځه ېځتوالي او نځه ېځتوالي پځورې اړونځ  هځولي خ        ېخو ډ

امځ    ه ال  ويځونکر او سځال  اخسځتونکر خ لځه اتنځې  رځه پځ       يرنې که چېرې س

 وي خ نو سال  روا او که نه نو چ والر غوره دى .

مهکب او حکيمي وايي چځې : کځه چېځرې  ځوک هځاوري وي او دېځهو  او اتنځې        

 ره نه وي نو دښځو او په ښځو دسال  کو  روا دي او که نه نو نايز نه دي .ېو

د مځځ هيونو پيءځځوا امځځا  اهځځو حني ځځه ښرح( او  د کځځواې اقهځځاء چځځې لځځوى امځځا  او

مکهري يې هم په کځې ېځامل دي خ وايځي چځې ښځځې هځه لځه خ ځل محځر  نځه پرطځه            

 . کې لوم ى وړان ې کېږي نه و طه په سال  ونورو نارينه 

 د پورطنيو اقوالو ډېره هرخه د اتاوي المراة المسکمة  ره رانقل ېوې ده .

د ځځځوانې او زړې  ېد مرنيځځوي ل ځځاره د امځځا  مالځځک وايځځي چځځې د اسځځاد د الرې

ښحو طر من  طوپير وي خ يرنې پځه ځځوانې ښځځې او ځځوان سځ ي دې د سځ ي او       

 . ىنه اچو  کېږي او په زوړ هان ې روا د سال   ښځې له خوا

ځوانۍ سره ښکال او ښايس  هم ضرور دى خ يرنې کځه   له  ځينې هيا وايي چې 

 ا دى .ۍ ه رنهه هم وي سال  ورطه روناکځوانه 

اه   يينه له اهي کر  ره رواي  کوي چې وايځي : مځا لځه  طځا  رځه پځه ښځځو د        

 سال  په هککه وپوښتل هغه راطه وويل چې که ښځه ځوانه وي نو نه .

 يو يوهل طه د سځال  منځع کځوونک   ودکتور قرضاوي وايي چې د ښځو او نارينه 

ي خځو دا د  غ  دليل داتنې ېتوالر ښيي چې هاي  هر مسکمان طرې ځان وساط

هرچاخ ل ون ان او ضمير پورې اړه لري او کځه اسځالمي مېځادرو طځه وخځورو      

ر يځځحاهه خ طځځاهري  خ اقهځځاء او امامځځان پځځه دې اړه  ځځه هځځاک نځځه  ېځځنځځو وينځځو چځځې ډ
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ني اويوهل مخ طه د دواړو ننسونو له خوا سال  روا دى او پځه ځځانه ي ډو    يو

ډاکټر طه ورطکل خ پځه زده  ککه چې مرامخ کې   د کومې اړطيا له مرې وي لکه 

ک ه کې خ او يا د دوى طرمن   ه دوستي او يځکه وي خ او يځا اسځتاد پځه ټځولهي      

 استاد طه سال  اچوي خ دا ټو  روا دي . کييو طه يا زده کوونکې زده کوونک

داسې نه چې اناونې او هککځان دې پځه الرو او کو ځو کځې يوهځل طځه مځخ کېځږي         

تځتونې اړطيځا   ې  وي خ نځه دخيځرو ل ځاره  ځه ر    چې نه ورسره پېژني خ نځه يځې محځر   

وي او دوى دې يوهل طه سالمونه اچوي او يا دې په ليکنو کې د ءځقي خيځرو   

 ږي .ېاو سالمونو ډالۍ ورل

 

 ښځه په س ر کې :

اسال  ټولې هغه الرې هن و  غواړي کومې چځې داسځاد خځوا طځه طککځې دي خ او      

اړي خ چځې ښځځه دې پځه طنهځا     يا طرې داساد خطر وي خ نو له هم ې کيکه نځه غځو  

يور  له خ ل محر   ره پرطه س ر طه ووزي هغه خو يې له منع نه ک لځه خ خځو   

له دې  ره يې هرومرو منع ک له چې هغه دې طنهځا يځا لځه پرديځو سځره پځه مځودو        

 روي .ېمودو کور ځينې ههر وخ  ط

ار ليځځو  االخځځر طسځځا ام  هځځا  وطځځؤرسځځو  ا  ښ ( ارمځځايي : ښښ اليحځځل المځځراة   

 (۳۳۱ښمسيرة يو  وليکة االمع کي محر   کيها((

ورځ ايمځان لځري    ريرنې : ښښ نه دي روا هې  ښځو طه چې په ا  ښک( او د اخر  پځ 

چځځې د يځځوې ېځځ ې او ورځځځې پځځه مسځځااه کځځې سځځ روک ي خ خځځو لځځه خ ځځل محځځر        

 سره .((

                                                 
 مت ق  کيه .(۳۳۱ښ
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 محځر  والطسځاار المځراة    کورنل هامراة االومرهځا    هم اراز ارمايي : ښښ اليرکو

االمځځع کي محځځر  اقځځا  لځځه رنځځل : يځځا رسځځو  ا  ان امځځر اطځځي خرنځځ  حانځځة وانځځي   

   (۳۳۲ښاکتتي  ار غزوة ک ا وک ا قا  : انطکق اکيحاد مع امراطک (

يرنې : ښښ هې  نارينه دې له هې  يوې ښځې سره پځه خوښځه کځې ليځ   نځه کځوي خ       

     ې چځځيځځې طر ځو چځځې د هغځې محځځر  نځه وي او هځځې  ښځځه دې سځځ ر نځه کځځوي طر ځو       

س ي  ر  وک  خ چې زمځا ښځځه حځد طځه طکځونکې ده خ       ي. يوو نه  مکهرى محر 

و کسانو کځې  يځ  دى . رسځو     يغزوه کې طکونک ۍاو االن ۍاو زما نو  په االن

 والړ ېه .(( حد  طه  ا  ښ ( ورطه وارمايل وخرځه او له خ کې ښځې سره

 ر  رځه منځع ېځوې    په ځينو رواياطو کې ښځه له يوې ې ې او ورځې يوازې سځ 

 درې ېځځ و و ورځځځو د ده پځځه ځينځځو کځځې لځځه دوه ېځځ و او ورځځځو او پځځه ځينځځو کځځې    

 ه خو دا اختالف لکه چې سي  مځودودي ښرح( وايځي دا روايتونځه    يادونه ېوې

له خ ل ا تيار  ره نه غورځوي خ ځکه چې په هېالهېکو ځايونو کې چې  نهځه  

ې پځه لحځاې يځې حکځم کځ ى      ماغهموضو  د رسو  ا  ښ ( مخ طه راغکې ده د 

دى خ يرنې يوې ښځځې هځه يځوه ېځ ه او ورځ سځ ر کځاوه رسځو  ا  ښ ( هځه منځع          

ک له هکې هه دوه ې ې اورځې اوهکځې هځه درې ېځ ې او ورځځې سځ ر کځاوه هغځوى        

   (۳۳۳ښ.ښ ( هه منع ک له

خوايل خيره داده چې هې  ښځه دې له محځر   رځه پرطځه سځ ر نځه کځوي خ مهځر        

 ي  او نځورو اروپځايي  ياېځو خ    ېځ نو ککونځو پځه طنهځا ځځان لو    ن  ييا خو په ککو

 ياېو هېوادونو طه په داسې ډاډه زړه س ر کوي چې حتر د خناه طېور هځم نځه   

 کوي .

                                                 
 مت ق  کيه .(۳۳۲ښ

 ط هيم القران .(۳۳۳ښ
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 د ښځو طکل حما  طه :

دښځو ل اره حما  طه طکل هې   ره روا ن ي ځکه چې دا د اتنځې او اسځاد سځتر    

خيځځا هکځځې   ېخ ن اسځځ ېلځځمرکځځز دى او ککځځه کځځه سځځر   ځځ ر پيځځ ا ېځځو لکځځه حاي   

 . ىطه هيا ورطه په حما  کې غسل روا د ۍناروغ

لځځه حلځځر   ايءځځې ښر (  رځځه روايځځ  دى چځځې رسځځو  ا  ښ (نارينځځه او       

ښځينه دواړه حما  طه له طککو  ره منع ک ي وو هيا يې نارينه و طځه انځازه وکځ ه    

 (۳۳۴ښ.چې په پرطوګ کې دننه ښ له پرطوګ سره( ورننوځي 

 

اود ا   ېچې د خاون  له کوره پرطه هل چېرطه نامې وهاسي نځو د د ښښ هره ښځه 

 (۳۳۵ښک له .((  ېښک(  طرمن  پرده يې  ير

يرنې : ښښ د ا  ښک( او د دې طرمن  چې کومه د حيا پرده وه هغه يې  يرې ک لځه  

   .او د خ کې پوره هې حياي  اظهار يې وک  

رمځځايي : ښښ مځځ  کځځان  حلځځر  نځځاهرښر ( روايځځ  کځځوي چځځې رسځځو  ا  ښ (ا   

 (۳۳۶ښ يوءم  ها  واليو  االخر االي خک  حکيکته الحما  الم    ر .((.

يرنې : ښښ  وک چې په ا  ښک( او دقيام  په ورځ ايمځان لځري نځو د هغځه حاللځه       

 حما  طه نه ننوزي مهر د  ر له المکه .((  ېښښځه( د

                                                 
 اهو داود او طرم ي .(۳۳۴ښ

 اهوداودخطرم ي خاه  ماک او مسن  احم  .(۳۳۵ښ

 نسايي او نيل االوزار .(۳۳۶ښ
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يي : ښښ انهځځا حلځځر   يځځ ا  ښر ( روايځځ  کځځوي چځځې رسځځو  ا  ښ ( ارمځځا    

سځځتا ون ايهځځا هيوطځځا يقځځا  لهځځا الحمامځځا        سځځت تح لکځځم االر  الراځځم و   

 (۳۳١ښ او ن ساء(( ةاال مريل النساء االي خکها الرنا  اال هاالزار ومنروا

يځا هځه   هچځې   ىمکې د  امو او بر دځيرنې : ښښ بر دى چې اتحه هه ېي طاسوطه 

امونځه ويځل کېځږي نځو نځه      موم  په دوى کې کورونه ښکوټې( چې هغې طه هځه حم 

ور رځه ښځځې مهځر     ئنارينه مهځر لځه پرطځوګ سځره او منځع کځ        ورطه ننوزي  ېد

 . (( ېاو يان اس ېناروغ

و ل اره حما  طه د طککو نواز  ځاهتوي  و نو داسې ډېر روايتونه ېته چې د نارينه

او هغه هم له پرطوګ سره او دښځو ل اره يې حرم   اهتوي او د ا  ښک( لرنځ   

 ې له   ره ورځي . ((هو ښځو دى چې يما  طه طکونکپه ح

  

 د قيرونو زيار  طه د ښځو د طککو حکم :

 

طځه  ه يرويوه هم د ن  او پرون د مسکمانانو طرمن  له اختالف  ره ډکه مسئکه 

و وې دواړو خځځځواېځځځک نءځځځته چځځځپځځځ ې کځځځې هځځځې   .دښځځځځو د طککځځځو مسځځځئکه ده

هځځې انېځځااۍخ ااځځرا  او    و ( پځځه دې اړون لځځه پځځوره  يځځو او نځځه منونککيځځښ منون

وطځه مءځرکان او   يطځه طکونک  هځ يرو ط ري   ره کار اخېستر دىخ ځينو خککو 

و طځه کځاارانخ وهاهيځان    يځ کار منځع کوونک  ېه  تيان وويلخ هرلو ډلو هيا د د

 او .... وويل .

                                                 
 اهوداود او اه  مانه .(۳۳١ښ
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ږي چې قيرونځو  ېو روايتونو طه که وخورو نو داسې نوطيپ ې اړون  رانقل ېو

ېځي نځو مکځروه ده او کځه کځم وي مځثالً پځه کځا  يځا دوه          طه د ښحو ورطکل کځه ډېځر   

غځځم  ېکځځالو کځځې يځځو ځځځل ورطکځځل نځځو هيځځا روا ديخ کځځه چېځځرى قيرونځځو طځځه طکځځل د د   

ځو طکځځل قيرونځو طځځه پځځه  ښځ دا هکتځځه چيغځې او اريځځاد کځوي نځځو د داسځځې    خ زيځاطوي 

اط ځځاق سځځره حځځرا  ديخ رسځځو  ا  ښ ( ارمځځايي : ښښ د ا  ښک( لرنځځ  دې وي د    

 (۳۳١ښ .((  و ښځويډېر زيار  کوونک رقيرونو پ

سځځي  محمځځ   اهځځ ي  الحسځځيني د اهځځ  مکځځک پځځه حوالځځه وايځځي چځځې د ميځځالغې    

غه پځ ې داللځ  کځوي چځې کځه د چځاقيرونو طځه طکځل کځم وي نځو پځه لرنځ  کځې              ېي

 (۳۳٤ښ ((  ىاو د رسو  ا  ښ ( زيار  ور ره مستثنر د يېامل نه د

ي دليځل يځې دا دى چځې حلځر      طځه روا خ ځ  هغه  ځوک چځې د ښځځو طکځل قيرونځو      

 ايءې ښر ( له رسو  ا  ښ ( نه وپوښتل : ککه چځې د قيرونځو زيځار  کځو      

نو  ه ووايځم ؟ هغځوى ښ ( ځځوا  ورکځ  چځې داسځې و وايځي : ښښ السځال   کځر          

مني  والمؤمنا  ورحم ا  المتق مي  منا والمتځاخري  و  ؤاهل ال يار م  الم

 (۳۴١ښانا ان ېاا  هکم الحقون .(

اهځځل ددې ځځځاى لځځه نارينځځه مؤمنځځانو اوښځځځو مؤمنځځانو  ريرنځځې : سځځال  دې وي پځځ 

او وروسځتنيو ټولځو رحځم وکځ ي خ او مځوږ       ره ا  ښک( دې زموږ پر مرکينيو 

  ښک( رضاوي طاسو پسې درطکونکي يو .که د ا 

ځکځه کځه    ىږي چې د ښځځو طځ  قيرونځو طځه روا د    ېنو له دې ح ي   ره  رخن 

( منځځع کځځ ې وه چځځې  ي ا   نهځځاا  ښ ( هځځه  ايءځځه ښرضځځ روانځځه واى نځځو رسځځو 

                                                 
 طرم ي .(۳۳١ښ

 اليريقه ېرح الطريقه .(۳۳٤ښ

 مسکم او مءکوة .(۳۴١ښ
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ستاسځځو طکځځل قيرونځځو طځځه لځځه سځځره روا نځځ ي نځځو د کځځومې وينځځا پځځه هککځځه پوښځځتنې 

 کوي .

هځځځل دا چځځځې رسځځځو  ا  ښ ( ارمځځځايي : ښښ کنځځځ  نهيځځځتکم  ځځځ  زيځځځارة القيځځځور      

 (۳۴۱ښاالازروها((.

اوسځ  د هغځو    ېخيځر  ئيرنې : ښښ ما طاسې د قيرونو له زيار   ره منع ک ي و   

خ ځي دليځل يځې هغځه       زيار  کوئ او کو  کسان چې قيرونو طه د ښځو طکل حرا

ږ وړانځ ې هيځان کځ  ځکځه چځې پځه هغځه کځې دقيرونځو زيځار            ى چځې مځو  ح ي  د

 و ښځو طه د ا  ښک( د لرن  طه ي  ېوى دى .((يکوونک

نځ ي چځې رسځځو  ا  ښ (    ې راقځي وايځي : ښښ ښځځې پځه دې رخېځ  کځې داخکځ       

 يل : ښ االازروها(  .((وارما

په طاطار خانيه کې وايي : قيرونو طه د ښځو دطککځو د نځواز پځه هککځه مځه پوښځته       

 پ ې هککه وپوښته چې په دې طککو کې په  ومره لرن  اخته کېږي .

پوه ېه ککه چې ښځه د وطکو هوډ وک ي نو د ا  ښک( او دماليکو په لرنځ  کځې   

و د مځ ي روح پځرى لرنځ  وايځيخ او ککځه      خيره ېي خ او ککه چې قير طځه ورېځي نځ   

 لرن  اخته ېي . رچې هېرطه راستنه ېي نو دا  ښک( پ

نو د دې او داسې نورو روايتونو له نمع کولو  ره دا نتياځه الس طځه راځځي خ    

ښځه قيرونو طه کمه کمه ځي خ دوديزې ټوټکې نځه کځوي خ مځ ي لځه      چې چې هره

ژني نو داسې ښځځې طځه د   ېزريقه وپ زيار  کولو دا  ښک( سره نه ېريکوي او

 . ى ير  ل اره هم ورط  روا د

ره ځځځي هکتځځه باړي خ چيغځځې او اريادونځځه کځځوي خ    ېځځره ډېځځاو کومځځه ښځځځه چځځې ډ 

 رځه زځواف کځوي خ    مالهې  ټي د قير ناروخانې پر مخ او ځان وهي خ لځه قيځر   

                                                 
 واه مسکم و ايحا  السن  اال الترم يخ مءکوة .ر(۳۴۱ښ
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ټوټو کې غوټې اچوي او داسې نځورې سځل نرځرى کځوي      په  ځان وهي رننډې پ

 طه هم ط  حرا  دى . وو ته ښځې خو پرېږده چې نارينهنو دل

خون  سيا چې دقيرونو زيار  کومه ه ه غوره  ک ې ه خاکر کو   چځې هېلځوک   

هځځه پځځه دې ډو  د ښځځځو قيرونځځو طځځه طکځځل روانځځه خ ځځي ځکځځه چځځې ډېځځر ط ېځځيل طځځه      

ضرور  نءته ده هر چا په خ کو سځترخو ليځ لي دي داسځې سځينهار چځې هکتځه       

د هاهاخانو په روضوکې  کېځږي   په ځينو ځايونوکې ېي چېداسې احا خ کېږي

حځي ه ځه غځوره ک ېځ ه     ېهر چاطځه نوطځه ده نځ  سځيا خځو د قيرونځو زيځار  يځوه ط ر        

ن  ييا خځو    ياېي ده خهکته  وا  نءته خناه ده خې هکک خاوس  هکته  ير  نه

 ۍدهاهاخځځانو درهارونځځه د  اېځځق او مرءځځوقې د ويځځا  او کوق نمځځا  يځځواځېن   

 ېي . رکمرنع خ 

 ته هه  وک روا  ه چې حتر مياح هم ووايي .ېد

خککځو پځه خ ځل     ېح زريقځه روا دي مهځر د  ېد ښځو طکل خځو قيرونځو طځه پځه يځح     

ځځځان پر کځځه حځځرا  خرځځځولي دي خ دا دهځځر اسځځالمي حکومځځ  اريلځځه ده چځځې د    

د مرکځز د   ۍداسې ناوړه ا مالو مځخ ونيسځي او لځه پځاکو روضځو  رځه داحاېځ       

 او هې  ښځې طه انازه ورنک ي چځې پځه غيځر ېځر ي طځو     ه ونيسي مر  نوړولو 

و مرنيځوى وکځځ ي چځې لځه سځځکهونو    يځ ېويځاً د هغځځو وخ  خخځه قيځرو طځځه ورېځي    

 کيکو مترو واټنو  ره ورطه راځي .

 

 ځان طءييه کو  :

پځ ې  خې ده دا دهغه له اطر  سره سمه دها  ښک( چې انسان طه کومه ه ه ورک 

د اطرف خالف ديخ په هم ې اساس نه  اوځانته هکه ه ه ورکو  ىکې کناکاو

ل سځره پځه اغوسځت  کځې خ پځه وينځا       نارينه طه روا دي او نه ښځځې طځه چځې لځه يوهځ     
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و پځه نوړښځ  کځې سځيالي او مءځاهه  ښ ورطځه والځر(        يخ په طککو کې خ د غ کې

 وک ي .

اه   ياسښر ( ارمايي چې : ښښ لر  النيي المتءځاهها  مځ  النسځاء هالرنځا      

 (۳۴۲ښ رنا  هاالنساء ((والمتءيهي  م  ال

لځځه  و ښځځځو يځځطءځځييه کوونک ځځځان هغو رنيځځي ښ ( پځځ ىد ريرنځځې : ښښ لرنځځ  ويکځځ

 و س يو له ښځو سره ((  يس يو سره او په طءييه کوونک

چځځځې : ښښ لرځځځ  رسځځځو  ا  ښ ( المرنثځځځي  مځځځ  الرنځځځا    ىهمځځځ ا راز روايځځځ  د

  (۳۴۳ښوالمترنال  م  النساء (( 

و يځځښځځځه نوړونکپرلځځه ځځځان  رځځه   ىد رنځځ  ويکځځيرنځځې : ښښ رسځځو  ا  ښ ( لر

 . ((    و ښځو ينارينه نوړوونک پر او له ځان  ره  ښها ا( س يو

حلر  اهو هريرة ښر ( ارمايي : ښښ لر  رسځو  ا  ښ ( الرنځا  يکځيړ ليسځة     

 (۳۴۴ښالمراة خ والمراة طکيړ ليسة الرنل .((

د ښځځو  چځې    ي هغځه سځ    پځر ښ ( رسځو   ښک( د خځ اى  ىد ريرنې : ښښ لرن  ويک

 . ((ياغون د نارينه  وونامې   ښځې هان ې چې  ېاغون ي او په هغنامې 

داقهې اوح يثو په يځو مءځهور کتځا  کځې ليکځي چځې لځه ښځځې سځره دنارينځه           

 (۳۴۵ښ. ځان طءييه کو  او له نارينه سځره دښځځې ځځان طءځييه کځو  دواړه حځرا  دي       

ه نارينځځه چځځې لځځه خ ځځل کځځه چېځځرې داسځځې  ځځوک و ښ ښځځځه وه اوکځځ:يځځو  ځځالم وايځځي 

مرالف ننړ سره يې مءاهه  کاوه او په ټولنه د هغې ضررونه پر ېوطل او له 

                                                 
 هراري .(۳۴۲ښ

 ريا  الېالحي  .(۳۴۳ښ

 ريا  الېالحي  .(۳۴۴ښ

 نيل االوزار(۳۴۵ښ
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او  ځاد   مکک  ره په ههر ې لو ښطيري (کې يې خټه وه او هغه له خ ل خځوى  

    (۳۴۶ښ.نه اوښ  نو له مکک  ره يې هم ې لر ېي  ره 

    

 د ښځې په الس کهحه ښ حالله( :

 

له مک  سره پي ا ېوې  ده هغځه دا چځې د ښځځو     موږچې زيوه هکه غکطه انهېرنه 

دوى پځه نظځر کځه کومځه ښځځه هځر بوى حځال          دح نځه خ ځي او  ېپه الس کهحه يځح 

نځه دي چځې    يږ ليځ ل خځوړ  حځرا  دي نځو پځه همځ ې هنځا مځو        ک ي نو د هغه غوښه

وي کځه  ځه هځم     ېحتځر يځوه چرخځه حاللځه کځ       ځه چځې    ښځې چېرطه کو   ځاروى  

م کځوره ده خ د ښځځې د الس کهحځه داسځې      ههالکځل غکطځ   ږي مهر داېبوى م  ک

حتځځر د کځځاار پځځه الس حاللځځه چځځې اسځځماني کتځځا  ولځځري هځځم     . ده لکځځه د نارينځځه 

 ح ده .ېيح

اوښځځې ټولځو حاللځه     يسي  محم   اه ي  الحسيني ليکځي : دماېځو خ ليځون   

پځځه زريقځځه پوهځځه ېځځي  ېح او طسځځميې او دحاللځځېح ده خ ککځځه چځځې پځځه طسځځيېيځځح

ږي او دغو ولو پځه وخځ  کځې    ېپ ې پوه ېي چې کو  ځاى غو  يرنې ککه چې

هاي   ه ووايي : د احنااو د م هب داقهې په مءهور کتا  ښ ه ايځه( کځې يځې    

ېرزونو پوه نءي نو هيا خځو دښځځو    ېهم هم ا ېرزونه ښودلي دي او که په د

ح نه ده ځکه چې هم ا ېځرزونه پځه کځې مهځم     ېو حالله هم يحو ه چې دنارينه 

 انسان هاي   ه ووايي او کو  ځاى غوڅ ېي.دي چې 

                                                 
 محم  ي الرزيز مرو.\الکرياس و الزينة ار الءريرة االسالمية (۳۴۶ښ
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حلځځر  کرځځب اهځځ  مالځځک ښر ( روايځځ  کځځوي چځځې يځځوې ښځځځې پځځه طيځځږه خځځډه  

حالله ک له نو رسوا  ا  ښ (  ره وپوښتل ېو چې غوښځه يځې حاللځه ده کځه     

 (۳۴١ښ نه ؟ رسو  ا  ښ ( ورطه وارمايل چې ښ هو حالله ده (.

 

 

                                                 
 هراري او اه  مانه .(۳۴١ښ
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 ټولنيز  يادا 

 

 دښځې لمون  :الف : په نما   سره 

 

که کومه ښځه لمون  په نما   سره ادا کو  غواړي نو اسال  يې نومځا  طځه   

له راطککو  ره نه منع کوي او که نومځا  طځه رانءځي نځو کځور کځې يځې هځم ورطځه          

ي ا  ا  حمي  سا   يې ښرضځ  ىد رلمون  روا ک خ هککې دا يې ورطه غوره خ ک

ره ېځ طاپسځې د لمانځځه کولځو ډ   (  ر  وکځ  چځې يځا رسځو  ا  ښ ( زه پځه       نها

رسځځو  ا  ښ ( ځځځوا  ورکځځ  سځځتا لمځځون  د کځځور پځځه خوښځځه کځځې لځځه خ مينځځه لځځر  

کوټې  ره غوره دى او په کوټې کې سځتا لمځون  لځه دې  رځه غځوره دى چځې د       

 ىکور په داالن کې يې وک ې او ستا د کور په داالن کځې لمځون  لځه دې غځوره د    

وکځځ ې او سځځتالمون  د محکځځې پځځه چځځې طځځه يځځې د خ کځځې محکځځې پځځه نومځځا  کځځې  

  (۳۴١ښ.چې طه يې په نامع نوما  کې وک ې ىنوما  کې له دېنه غوره د

پځر  ښايي د دې سيب هماغه وي کو  چې  المه مودودي ارمايي : هغه دا چځې  

چځځې هغځځوى پکځځې د   وي پځځه مياېځځ  کځځې  ځځو ورځځځې داسځځې ښحځځيض(        ښځځځې

هغځه خيځره ااءځا او     لځه امکځه لمځون  نءځي کځولر او پځه دې طرطيځب هځه          مايوري

ې يځځې ښځځکارو  نځځه غځځواړي او پځځه ښځځکارولو يځځې      ځرسځځوا ېځځي کومځځه چځځې ښځځ   

داسځې ځځاى    ېږي حتر دپالر او ورور په مخ کې هم نو ېار  وايي : طاسځ ېېرم

کې ځان په لمانځه  اد  ک ئ چې که د  ه مايوري  په وخځ  کځې لمځون  هځم     

                                                 
 مسن  احم  او زيراني .(۳۴١ښ
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ې ښځځې ېځر    او پځ ې طرطيځب هځه ديځوې حيځا دار       ونک ئ نځو چاطځه مرکځو  نءځ    

 خون ي وساطل ېي .

موږ وينو چې ښځو په ي ر د اسال  کې  ىحکم نه د ىمهر دا يرف ه اي  د

  ه .ى دى خ خ که يې د ښځو امامتي ک ېپه نما   سره لمانځه کې خډون ک 

رسځځو  ا  ښ ( ورقځځه هنځځ   يځځ ا  طځځه انځځازه کځځ ې وه چځځې د ښځځځو امځځامتي       

  (۳۴١ښ.وک ي 

   (۳۴٤ښ.تي کولهم( هه دښځو اماهاي ا   نحلر   ايءې ښرض

رسو  ا  ښ ( وارمايل چې ښ د ا  ښک( هن خانې د ا  طرالر له کورو ځينځې   

مه منع کوئ ککه که د چا ښځې نوما  طه د طککو انازه و غوښتکه نو منع کځوئ  

    (۳۵١ښيې مه(

 (۳۵۱ښ هم ار راز ارمايي : ښښ الطمنروا نساء کم المسان  . ((.

 خ کې ښځې له مسا و ځينې مه ايساروئ . (يرنې : ښ 

 مهر نوما  طه د ورطککو په وخ  کې هاي  الن ې ټکو طه پامکرنه وېي .

لمونځونځو کځې هځه خځډون      وهغځ پځه   : د ورځې هځه نومځا  طځه نځه ځځي او يځوازې        ۱

ط  او سځځحر رسځځو  ا  ښ ( ارمځځايي :  وکځځوي چځځې طيځځاره کځځې وي لکځځه ماسځځر   

 (۳۵۲ښ المسان  . ((  نوا لکنساء هالکيل الرئښښ ا

 يرنې ښځو طه د ې ې نوما  طه د ط  انازه ورکوئ . 

                                                 
 اهوداود .(۳۴١ښ

 قطني او هيهقي .دارال(۳۴٤ښ

 مت ق  کيه .(۳۵١ښ

 . ۱اهوداود نک  (۳۵۱ښ

 طرم ي .(۳۵۲ښ
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( ارمايي : ښ رسو  ا  ښ ( هځه د سځحر لمځون      ي ا   نهاحلر   ايءه ښرض

چې ښځې هځه پځه خ کځو  ځادرونو کځې پټځې پټځې هېرطځه          هواپه داسې وخ  کې ک

 (۳۵۳ښ کور طه ستنې لې نو دطيارې له کيکه هه دوى نءواى پېژن لر .(

: نومځځا  طځځه هځځه لځځه ښځځکال سځځره نځځه راځځځي خ خوېځځيويي هځځه نځځه لهځځويخ حلځځر   ۲

 ايءهښر ( ارمايي : ښيوځل رسو  ا  ښ ( پځه مسځا  کځې ناسځ  و چځې د      

ييکې يځوه ښځځه ډېځره ښځککېخ سځينهاره او پځه نځاز او نرځرو نومځا  طځه           قمزنيه 

راغککځځه حلځځور ښ ( د هغځځې پځځه ليځځ لو وارمايځځل : ښ اى خککځځو خ کځځې ښځځځې        

   (۳۵۴ښنوما  نه رانءي .( ېک ئ چې په ناز نررو او سينهار ېو ېايسار

ږي رسځځو  ا  ښ ( ارمځځايي : ښ خيځځر   ېځځ: پځځه وروسځځتنيو يځځ ونو کځځې هځځه ودر    ۳

   (۳۵۵ښي وف النساء اخرها و ېرها اولها .(

يرنځځې : ښ د ښځځځو ل ځځاره غځځوره او ههتځځره يځځ ونه وروسځځتي دي ناکځځاره او هځځ  يځځې   

 لوم ني دي .(

 مځوږ کور کځې لمځون  وکځ      موږړ ښر ( ارمايي : رسو  ا  ښ ( زحلر  ان

ي ا   لو او زمځځا مځځور ا  سځځکيم ښرضځځ ېځځپځځه رسځځو  ا  ښ ( پسځځې وروسځځته ودر

   (۳۵۶ښ له ((ې ره وروسته ودر موږ( ز نها

: ښځه هه په لمانځه کې اواز نه اوچتځويخ کځه چېځرې نارينځه امځا  طځه  ځه اځتح          ۴

طځه   ودې ووايځي خ اوښځځه دې السځون   يځا ا  اکيځر   ورکو  غواړي نو سيحان ا  

   (۳۵١ښ. ق ورک يپ

                                                 
 هراري خ مسکم خ اهوداود او طرم ي .(۳۵۳ښ

 اه  مانه(۳۵۴ښ

 مسکم خ اهوداودخطرم يخنسايې او مسن  احم  .(۳۵۵ښ

 هراري .(۳۵۶ښ

 يحاح السته او مسن  احم  .(۳۵١ښ
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  (۳۵١ښ.وه حلر   مر ښر ( د ښځو ل اره هېکه دروازه نوړه ک ې 

   : په ننازه کې خډون : 

 

 رځځه  ېمسځځکمانانو ک ځځايي اځځر  دى ولځځې ښځځځه لځځه د رپځځه ننځځازه کځځې خځځډون پځځ

نو ښکاري چې پځه  و روايتونو طه وخورو يخاليه ده خ که پ ې هککه رانقل ېو

 و خډون خو نائز دى مهر مکروه دى .ځننازه کې د ښ

د  مځځوږ( روايځځ  کځځوي چځځې رسځځو  ا  ښ ( ي ا   نهځځاا   طيځځه ښرضځځحلځځر  

  (۳۵٤ښ.سرته نه ک له موږننازې له لمانځه  ره منع کولو مهر دا منع يې په 

يځځوه ښځځځه پځځه ننځځازه کځځې ښځځکاره ېځځوله او حلځځر   مځځر ښر (لځځږ ورطځځه غېځځه    

  (۳۶١ښې ېو رسو  ا  ښ ( ورطه وارمايل : ښښ پرېږده يې  مره . (( غون 

له دې روايتونو  ره ښکاري چې ښځه په ننازه کې له خډون  ره منځع خځو ده   

 ره سرته نه ده او که وغواړي  وک يې مره نيولر نءي .ېمهر دا منع ډ

 

 ک : په نمره او اخترونو کې خډون :

 

غځاړه   راخترونځو د لمانځځه ونځو  دښځځو پځ     دې اط ځاق لځري چځې د   رټو  اقهځا پځ  

ولځې کځه    يد يد نمرې په ورځ نما ځ  طځه طکځل اځر  ېځو      ېنءته دى او نه پر

ښځې وغواړي چې د نمرځې پځه ورځ يځا د اختځر پځه ورځ پځه لمانځځه کځې خځډون          

وک ي نو د هغو ېرزونو پځه نظځر کځې نيولځو سځره خځډون کځوالى ېځي کځو  چځې           

                                                 
 اهوداوود .(۳۵١ښ

 هراري خ اه  مانه .(۳۵٤ښ

 اه  مانه او نسايي .(۳۶١ښ
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ې نءته هغه دا چې د ورځې ښ د نمرځې  هيان ک   مهر يو ېر  پک موږوړان ې 

 ر ېي .کاو يا داختر ( هم راطک

 ې( رواي  کوي چې رسو  ا  ښ ( هځه ځځوان  ي ا   نهاحلر  ا   طيه ښرض

کومځځو  ېوليځځد کځځور خاونځځ انې او حايلځځې ښځځځې د اختځځر لمځځون  طځځه ه  اناځځونې

ښځو هه چې لمون  نه کاوه هغوى هه له نما    رځه هېکځر وې او پځه د ځا کځې      

   (۳۶۱ښ.ه يې خډون کاوهه

هيييځځانې او  ېاهځځ   يځځاس ښر ( روايځځ  کځځوي چځځې رسځځو  ا  ښ ( هځځه خ کځځ       

   (۳۶۲ښ.لورخانې په اخترونو کې ويستکې

ل ځځځاى ورطځځه ېځځانتظځځا  وېځځي او ه ېپځځه نومځځا  کځځې هايځځ  د ښځځځو ل ځځاره د پځځرد 

وټاکل ېي چې هکته نارينه ورنءي او ښځه هځر وخځ  خ ځل لمځون  پځه ښځه ډو        

 ادا ک ي .

 

 د: ښځه په حد کې :

ر مرازيځه ده  ېځ و پځه   وښځو هم ار  دى او دنارينځه   رر پېو په  وحد دنارينه 

ر ده مهر دا چې سر هه نه لو ځوي  ېښځه د حد په ټولو مناسکو کې د س ي په  

د طکييځې پځه وخځ  کځې هځه اوږې        مځخ هځه لو ځوي خ   خځکه چې سر يې  ځور  دى  

خ او يځي خرينځه   ( هه نه کځوي خ سځر هځه    پورطه پورطه کوي نه خ سرې او رمل ښمنډه

ح کځولر نءځو نځو    سځ که چېرى يې د ډېځر سځر  هيځر او هځار لځه کيکځه حاراسځود م       

مسح کوي هه يې نه خ ککه چې ښځه وغواړي حد طه والړه ېي نځو يځا هځه لځه مېځ ه      

                                                 
 طرم ي .(۳۶۱ښ

 اه  مانه .(۳۶۲ښ
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طځرمن  د درې ورځځو اايځکه وه خ نځو      ېيا محر  سره ځي ککه که د هغځې او دمکځ  

 . ىطنها ورطه س ر روا ن 

وې  او خ ل امځ  او   مکهرې اما  ېااري ښرح( وايي : ښښ که نورې ښځې ورسره

امنيځځ  يځځې نيځځولر ېځځو هيځځا لځځه محځځر  يځځا خاونځځ   رځځه پرطځځه هځځم ورطځځه سځځ ر روا     

 دى . ((

او ککه يځې چځې محځر  ښ دسځ ر مکهځرى ( پيځ ا ېځي نځو خاونځ  يځې لځه حځد  رځه              

 نع کولر نءي .ايسارولر نءي ځکه چې مې ه يې د ار  له ادا کولو  ره م

  ه انازه ضرور ده لکه ن کي روبه .ېمهر که ښځه ن کي حد کوي نو اليته د م

محر  هه نېک س ى وي کاارخ ااسق او منااق هځه نځه وي او کځه مسځااه لځه دېنځه       

 کمه وه نو طنها هم س ر کولر ېي .

 ه يا محر  حځد طځه هيځايي د هغځه کرايځه لهتځ        ېاو که کومه ښځه له ځان سره م

 دي . ېهم ې ښځ رر ټو  ضروريا  پاو نو

 

 ښځه په نن  کې :   ه :

 

اسال  ښځو طه انازه ورک ې ه چځې د خ کځې  قيځ ېخ اهځرو خ ايمځان او نځاموس       

  ره داا  په غر  وسکه اوچته ک ي .

په ککونځو ککونځو   خپه اردو کې هغوى طه ځاى ورکو   خمهر په اوځ کې داخکو 

ل خ د ټانځځ  دپاسځځه کتځځېنو خ   کځځور ځينځځې نځځ ا کځځو  خ د سځځرح ونو سځځاط     لځځه

الځځوطکې خ لځځوى او غځځ  طوپونځځه د هغځځې پځځه الس ورکځځو  د هغځځې د زييرځځ  او      

 ي  خ ختځي  او اروپځا کځې ليځ       ېيا چې  په لوسلکه ن   خاطر  خالف ک نه ده

 کېږي .
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 ي دي لکځه دټ يځانو   ر ننهي خ متونځه طرسځره کځ   په ي ر د اسال  کې ښځو ډې

مااهځځ و طځځه ډوډۍ پرځځو  د مااهځځ و د    مځځرهم پټځځ  خ طځځږو طځځه اوهځځه ورکځځو  خ   

 مرکزو ساطنه .

هغې طه روا دي چې ننهي لياس واغونځ ي او حتځر د هځ ن مسځتوره هرخځه يځې       

هم ښکاره ېي خ د رسځو  ا  ښ ( خ کځو هيييځانو پځه ډېځرو غزواطځو کځې خځډون         

ک ى دى غازيځانو طځه هځه يځې اوهځه ورکځولې خ دټ يځانو درمکنځه هځه يځې کولځه خ او            

  (۳۶۳ښ.حاا  احکا  هم ناز  ېوي وو پ ې وخ  کې د

( خځډون ټولځو د   ي ا   نهځا دهني مېطکق په غزا کځې د حلځر   ايءځې ښرضځ    

( او دانېځارو  ځو   ي ا   نهځا خ ا  سکيم ښرض ىد ىروښانه ک  سير  کتاهونو 

    (۳۶۴ښ.نورو ښځو هه په ډېرو غزاخانو کې خډون کاوه

اطې سځره مځخ ېځو  نځو  ايءځې      مسکمانان له مځ  اًد اح  په غزا کې ککه چې ظاهر

( هځځه د اوهځځو مءځځکونه ښ بيونځځه( ي ا   نهځځا( او ا  سځځکيم ښرضځځي ا   نهځځاښرضځځ

 ايءځځې د  مځځر دوهمځځه  د  کې دا وخځځ چکځځو  او پځځه غازيځځانو هځځه يځځې اوهځځه  تځځرا

   (۳۶۵ښلسيزه ده ((

چځځې دوى پينلځځې هځځډوهکې وې او پځځه  ېحلځځر  انځځړ ښر ( وايځځي : ښښ ماليځځ ل

   (۳۶۶ښو راطککې ((.ه طککې اهمنډه منډه 

 

( په هککه حلځر   مځر ښر ( لځه رسځو  ا  ښ (     ي ا   نهاد ا  سکي  ښرض

 ره نقل کوي چې د اح  په نن  کې هه چې ما ښي او کيش زرف طه کتکځې نځو   

                                                 
 هراري .(۳۶۳ښ

 طرم ي .(۳۶۴ښ

 مسکم .(۳۶۵ښ

 مت ق  کيه .(۳۶۶ښ
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( لي لځه چځې زمځا د سځاطنې ل ځاره هځه يځې طځورې         ي ا   نهځا ما ها ا  سځکي  ښرضځ  

 وهکې . 

 يځځانو ټ ونځځه ورسځځره نځځورو ښځځځو هځځه د ټ پځځه دې ننځځ  کځځې رهيځځع هنځځ  مرځځوک او   

     (۳۶١ښکو  او م ينې طه هه يې رسو  .((پټۍ

 لځځه رسځځو  ا  ښ ( طځځرې   ېد حنځځي  پځځه غزاکځځې ا  سځځکيم خناځځر پځځه الس خرځ     

وپوښتل چې دا د ه ل اره ؟ هغې ځوا  ورک  چځې کځه دښځم  مرځې طځه راېځي       

  (۳۶١ښرې ک   .((ېنو خېډه هه يې  

ه خالا  کې د دمءق د اتح کولو ل ځاره يځوه   د حلر  اهوهکر ي يق ښر ( پ

اوځي ډله ولېږلر ېوه قومان ان يې خال  هځ  وليځ  ښر ( و او اهو ييځ ه هځ      

مېرمنو پ ې ډله کې هرخه .حلځر  ا  سځکمه اسځماء هنځ       نراح هم پکې و ډېرو

خلځځځځه رسځځځځو   ا     يځځځځې پځځځځه يزيځځځځ ر   يځځځځوه زړوره او ايمانځځځځ اره  ښځځځځځه وه 

خ د هار  په ديارلسم کا  د يرموک په غځزا     ى وو  ډېروغزواطو کې خډون ک 

   (۳۶٤ښ.نهه روميان وبلي وو  مې په طير ېکې يې د خ

د يرموک په غزا کې چې ککه خال  هځ  وليځ  د ننځ  قومانځ ان وټاکځل ېځو نځو        

او  ېيځځې پځځه الس کځځې ورک لځځ   ېمسځځکمانې خوينځځ ې يځځې راوغوښځځتکې او طځځور   

طر ځځځو   ېکۍ ښپهځځځره ( ودرولځځځ دمسځځځکمانانو د لتکرېځځځاه او خواطځځځه يځځځې  ځځځو    

 مسکمانان د ېاه له خوا  ره ايسارنءي .

تو  د ېوه او دنځاو  ېد مسکمانانو او روميانو په نن  کې ا  حکيم چې النځاو 

خځډون وکځ  او خاونځ  يځې د سځترخو پځه        ېخوېيو وږمې يې له هځ ن  رځه الځوطک   

                                                 
 هراري .(۳۶١ښ

 مسکم او حياة الېحاهة .(۳۶١ښ

 المراة اي منظور االسال  دکتور حس  مونړ .(۳۶٤ښ
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مځې طيځر   ېسځ  او دهغځې خ  ېتو  لياس يې ووېوړان ې ېهي  ېو هاالخره د ناو

يې راووېس  چې دا پکځې نځاوې وه خ او اوه کسځان يځې پځرې دنهځنم کنځ ې طځه         

ولېږ  دا واقره د هغه پکه سره نژدې ېوې وه چې ن  ييا هم دا پځو  دا  حکځيم   

  (۳١١ښ.ږيېپه نامه ياد

( رواي  کوي : چې ماله رسو  ا  ښ ( سره ي ا   نهاحلر  ا   طيه ښرض

ې هارونه هه مې  ورطه سځاطل خ خځواړه هځه    په اوو غزاخانو کې خډون ک ى دى خ چ

 (۳١۱ښ.مې ورطه هراهرو  خ او دناروغانو پرستاري هه مو کوله

اما  احم  ښرح( رواي  کوي خ چې په هغه لتځکر کځې چځې خييځر يځې محايځره       

کځځ ى و خ د مځځ ينې ېځځ ږ ښځځځې ېځځامکې وې خ چځځې مااهځځ ينو طځځه يځځې خځځواړه        

 ونځځو هځځه يځځې پټځځۍ لهځځولې خ   طيځځارو  خ سځځتوان هځځه يځځې نځځوړو  خد ټ يځځانو پځځه ټ   

ېررونه هه يځې زمزمځه کځو  خ د خځ اى ښک( پځه الر کځې هځه يځې مرسځته کولځه خ او           

 رسو  ا  ښ ( په غنيم  کې هرخه هم ورک له .

( د اح  په غځزا کځې وسځکه پځه الس کځې وه او      ي ا   نهايې ښرضينس ها   مارد

وارمايځځل : دښځځم  يځځې پځځرې واهځځه طځځردې چځځې رسځځو  ا  ښ ( د هغځځې پځځه هککځځه  

 قف او ځاى له االني او االني  ره ډېر غوره دى .(( وښښ يقيناً چې دهغې م

د رسو  ا  ښ ( په وخ  کې يځحاهه و ښځځو دمځ ينې او حاځاز پځه ېځاوخوا       

ک ې خ هککې د اروپځا وچځې طځه     ىښ اکت ا( نه د رکې په غزا کې په خډون هسوال

ې هم کځ ي دي لکځه حلځر     هم د نهاد ل اره طککې دي او دسمن رونو مزلونه ي

( اه  يام  مېځرم  چځې لځه خ ځل مېځ ه سځره د       ي ا   نهاا  حرا  د  ياده ښرض

 ېوه .  ر  غزا طه طککې وه خ او هيا همکته ېهي ه او ښره ک  يق

                                                 
 االستيرا  اله   ي الير .(۳١١ښ

 طرم ي .(۳١۱ښ
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لځځه ټولځځو  رځځه  اييځځه خځځو ال دا ده چځځې پځځه ډېځځرو ځځځايونو کځځې چځځې ښځځځې واک    

 ي مځځثالً : وخځځورئ  د ېطرالسځځه کځځ ى دى هيځځا پځځه دښځځم  سځځوهمنې ښغځځاليې( ېځځو   

ر پځه غکيځه کځې يځې سځتر رو  لوهځول         غرنازځه   رچې پځ   ويزاهيال دقسطکې مککه 

 دى .

کځځاطري  روسځځي پځځه خ ځځل وخځځ  کځځې د ځينځځو قومانځځ انو پځځه واسځځطه  ثمځځاني       

زانځو د اسځالمي   ېکتوريا په وخځ  کځې انهر  ود مککې  خ طرکانوطه ماطې ورک له

    (۳١۲ښ.هېوادونو په دريمه هرخه قيله وک له

خ  يکو پځځه طځځاريخ کځځې دېځځارة الځځ رحکم خ سياسځځي پوهځځه هوښځځيار   ېد ممځځال

او زړورطياخ طر چا پټه نه ده وخورئ چې دښم  طځه يځې  نهځه او پځه  ځه       يههادر

 ورک له . ېډو  حکم  ماط

 

 

 

                                                 
 ال  دکتور حس  مونړ .المراة منظور االس(۳١۲ښ
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  ېښځينه ناروغتياو

 

 الف : حيض :

 

ه طرريف : په ه ايه کې وايي چې حيض په لغ  کې وطکې وينې طه وايځي خ او پځ  

 لو طځه وايځيخ او دېتځه ځکځه حځيض      ېهريقه کې ليکي چې حيض په لغ  کې هه

 هم ا نظر دى . ىږي او پياوړېوايي چې دې وخ  کې وينه هه

 د حيض پېژن نه داسې کوي : په ه ايه کې

 حيض هغه وينه ده چې د يوې روغې او سالمې ښځې رحم يې ېين ي .

( سځا ته  ١۲ره دوه او يا ښد حيض کمه موده درې ې ې او درې ورځې يرنې  پو

 . ىه وي حيض ن مده که ل ې  ره لږ هم  ه ک

نيې پځه ورځ سځحر   ءځ په رسائل اه   اه  کې ليکي چځې  مځثالً : کځه چېځرې د يک    

کو په وخ  کځې پځه ښځځه وينځه راغککځه او دچهارېځنيې پځه ورځ د يځيح         تدلمر خ

 يادق په وخ  کې وينه هن ه ېوله نو دا حيض ن ې .

رو يځ حو کځې خوطځه ونيولځه خ     ېې مو دښځو ستونزو طه په طد حيض په موده ک

د اسال   ره وړان ې هه  رهو لځه  حايلځې ښځحې  رځه ن ځر  کځاوه خ د هغځوى        

او پځه هځ ه    ېره هه يې هغوى هم له ځانځه  رځه نځ ا کځول    ېاو کاسې هرس ېدهستر

 سترخه يې ورطه کتکې .

د ښځتې طځه    ېرېځ ېوه خ ل رپه اارس کې هه په حيض کې ښځه خن ه او ناولې خ ک

 له هېچځا طځه انځازه نځه وه چځې لځه هغځې سځره         ېهه يې وې له هکته هه يځوازې اوسځ  
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ه وړلځځځه حتځځځر دوى طځځځسځځځره وکځځځ ي مرئيځځځانو هځځځه ډوډۍ وررني يځځځا خيځځځرې وېکتځځ 

رې چې هسځې  ېښمرئيانو( هه هم پوزې السونو او غوږونو طه ټوټه نيوله له دې و

 ږي .ېره ولهمې سېنه چې په نا اپي او ناپام  کې د حايلې له خ

   (۳١۳ښد مرګ او بون  مطکق واک يې د خاون  په الس کې و.

 روړ  او د هغځځې هځځايکک ېځځر اسځځال  دا نځځاوړه دودونځځه يځځو مرييځځزه لځځه مځځن  و    هځځم

حيثي  يې هېرطه ورک  او له هغې سځره يځې د کځوروالي  رځه پرطځه هځره لوهځه .....        

... روا کځ   خ  يو ځاى وي ه کې   خ خوراک خ  تاک خ کتېناستل او پا ېځ   . 

و هيييځځانو سځځره پځځه حځځيض کځځې ويځځ ه کېځځ هخ د  کځځپر کځځه رسځځو  ا  ښ ( هځځه دخ 

پرطوګ له پاسه هره لوهه هه يځې ورسځره کولځه او ا ځالن يځې وکځ  چځې ښ ايځنروا         

   (۳١۴ښکل ې  االالنکاح (

 يرنې : ښښ هر ه کوئ مهر کوروالر ((

هغځه خځو اوس   او په حيض کې چې کوروالر دواړو خواو طه کځو  زيځان رسځوي    

 . ىد ى زب په ډاخه ک 

د حيض کمه مځوده لکځه چځې وموويځل  درې ېځ ې او درې ورځځې ده  رسځو  ا         

    (۳١۵ښښ (ارمايي : ښښ اقل الحيض لکاارية اليکر والثيب  ال ة ايا  ولياليها((

غکځځې او کونځځډې طځځه درې ېځځ ې او درې ورځځځې  ېيرنځځې : ښښ د حځځيض کمځځه مځځوده پ 

 ده . (( 

 ه يې لړ ورځې او لړ ې ې ده .او وروست  مود

                                                 
 \استاد محمود الرقادخ االسال   هالم اهب \المراة ار السال (۳١۳ښ

  ره .   THE SPIRIT OF ISLAMدکتور مېط ر الءکره نقل له  

 يحاح سته مهر هراري خ نيل االوزار او مءکوه .(۳١۴ښ

 دار القطني .(۳١۵ښ
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د حيض په موده کې چې ښځه هر  ه سځوروالر خ زي والځر خ يځا خ والځر وينځي      

 هغه ټو  حيض دى .

هځځالغې اناکځځۍ او پځځه ېځځنډې ځځځوانې او پځځه زړې ښځځځې چځځې د  نا حځځيض پځځه وړې

( پنځه پنځوس کالو په ېځاه  ۵۵ږولو  ره نا امي ه وي چې طقريياً ښېاوالد له ز

 ه راځي .او خوا کې وي ن

حايلځځه ښځځځه هځځه لمځځون  نځځه کځځوي خ روبه هځځه نيسځځي د لمانځځځه خرځونځځه يځځې پځځرې  

ر  ېځ نءته خو دروبې قلا هه راوړي او روبه نيو  ورطځه روا نځ ي د مسځاار پځه     

 هم ن ه چې نيو  يې  ظم  او خوړ  يې رخې  وخ ل ېي .

وي او نه هه نوما  طه ننوزي نه هه د هي  ا  زواف کوي نه هه دقران طځالو  کځ  

 نه هه مېحف پورطه يا مسه کوي خ مهر له پوخ سره .

 ځاد  ونکځري ککځه کځه لځه لځړ ورځځو  رځه وړانځ ې لځه            رکومه ښځځه چځې ټځاکک   

وينې ځينې پاکه ېوله نو طر  و چې غسځل ونکځ ي کځوروالر ورسځره روانځ ى      

او که په يوولسمه ورځ هم غسځل ونکځ ي هيځا ورطځه هځې لځه غسځکه هځم کځوروالر          

 روا دى .

مه ښځه چې په يوولسمه ورځ هم پاکه نځه ېځي نځو چځې غسځل هځم ونکځ ي        او کو

 . ى کوروالر ورسره روا دىخ خو ښه نه د

او ککه که وينه له لسو ورځو  ره زياطه ېوه نځو غسځل دې وکځ ي او لمځون  هځه      

ل اودس کځوي خ ځکځه دا ناروغتيځا ده خ روبه    ېځ کوي خو د هرلمانځه ل ځاره پځه ه  

   (۳١۶ښ.م کولر ېي او کوروالر هم ورطه روا دىهه هم نيسي د قرا  طالو  ه

 

   : ن اس :

                                                 
 درالمرتار او حاېيه اه   اه ي  .(۳١۶ښ
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طرريف : ن اس له طن ړ يا دن ړ له وطکو  ره اخېستل ېوى خ او په ايطالح 

ږولځځو(  رځځه وروسځځته يځځې د ښځځځې رحځځم      ېکځځې هغځځه وينځځه ده چځځې د والد  ښز   

   (۳١١ښ.ېين ي

( ۴١د ن اس کمه موده ېرير  ټځاککې نځه ده او وروسځت  مځوده يځې  کويتځ  ښ      

هيځځا ناروغتيځځا ده هيځځا ورطځځه    نځځه ډېځځره ېځځوه نځځو  ېرځځځې ده خ او کځځه لځځه د و ېځځ ې او

  (۳١١ښ.خ روبهخ کوروالر هر  ه روا ديلمون 

 ن اسه ښځه په ټولو احکامو کې د حايلې په  ېر ده .

 

                                                 
 اله ايه .(۳١١ښ

 اله ايه .(۳١١ښ
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  و مسئکې 

 

 الف : په ښځه دکوراو خاون  خ م  :

 

 نظريا  لري لکه : لېل هېپه ښځه د کور او خاون  د خ م  په هککه اقها ه

 ر_ اه  طيميه وايي :  کما پ ې هککه اختالف لځري چځې ايځا د خاونځ  خځ م  پځ      

 ىاو کځه نځه ؟ځينځې وايځي چځې د خاونځ  خځ م  پځه ښځځه نءځته د           ىښځه الز  د

ځکځځه دنکځځاح طځځ ون لځځه ښځځځې  رځځه دخونځځ  د اخېسځځتکو ل ځځاره دى نځځه دخځځ م     

   (۳١١ښ.ل اره

ېځته  ر پځاکوالر او خځواړه طيځارو  پځرې     و_ ځينې وايي : اسان کارونه لکځه د کځ  

 دې .

په  رف کځې پېژنځ   ېځوي کارونځه      ىطه د رسم او رواک _ ځينې وايي : ا تيار 

 پرې ېته دى .

ښځځځه الز   رد اوالد طرهيځځه پځځ او _ ېځځيخ نايځځر الځځ ي  اليځځاني وايځځي : د کځځور کځځار 

  (۳١٤ښ.دي

 ره انکار وکځ  د  _ په اتاوي هزازيه کې وايي : که ښځې د ډوډئ پرولو يا .... 

 ه  ک  له المکه وي او که له لوړې کورن   ره وي نو خاونځ  دې ورطځه  ځوک    

 (۳١۱ښ.پي ا ک ي چې خ م  ورطه وک ي

 

                                                 
 اتاوي اه  طيميه .(۳١١ښ

 ادا  الزااف اسنة امطهرة .(۳١٤ښ

 اتاوي هزازيه .(۳١۱ښ
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_ پځځه هريقځځه کځځې وايځځي : د کځځور خځځ م  پځځه ښځځځه وانځځب دى کځځه  ځځه هځځم د لځځوړې    

ې نک   نځو  يکورن  وي لکه پرو  نارو کو  خ دلوښو او نامو وينځل او که و

 وه .خنههاره ې

سځتم  او اقيځر   ېله دې مرتک و وينا خانو  ره ښکاري چې که چېرطه خاونځ  ن 

و او د کور د کار ل اره يې خ متهاره نيوالى نءوه نو پځه دې وخځ  کځې دکځور     

نارينځه   ىښځه الز  دى ځکه چې کځور خځو د خاونځ  او ښځځې خځډ کځور د       رکار پ

يځې رسځې له نځو د     يې هم د هم ې کور ل اره خټي او که خاون  ېتم  و او وسه

او خ متهاره هه ورطه نيسي او په کار يې مايځورولر   ىکور کار پرې الز  نه د

 نءي خ د زيا  مرکوما  ل اره دې  زادالرماد د اه  قيم نوزي  وکتل ېي .

   : وينځه :

کاارې ښځې طه ويل کېږي چې په نهځ ه کځې هنځ ي راوسځتکه ېځي       ېوينځه هغ

 لحر  کې مونود وي . ونه په داراېاو د هغوى کاار م

له دغو ښځو سره نکاح هم کې الى ېي او هغه کسان يې هم استرمالولر ېي 

 ه سځره ماطځه ده اليتځه کځه     ېځ م يالس الن ې وي او نکاح يې له پروانطرچې د چا 

ښځه او خاون  دواړه هن يان راوستل ېي نو اما  اهوحني ه ښرح( وايي : نکاح 

 ر ښځه او خاون  دي .ېيې پاطې ده او دواړه د پروا په  

اما  مالک او اما  ېځااري ښرح( وايځي : نکځاح يځې ختمځه ده او دواړه لځه يوهځل        

ځينې هېل دي له اسال   رځه دمرځه دا لځ ئ ډېځره طځوده وه د وينځځواو مرئيځانو        

دهغوى  ځه حيثيځ     ېهې خناه وهل کې لخېمېر نه وو له هغوى سره ظکم کې ه 

هککه د اهونهل او لځوى منځااق  يځ ا      لې پ ې ېنه وو وينځې په زنا مايور

چځا پټځې نځ ي اسځال  د مرئيتځو  او وينځځې طځو  لځ ئ         ېکارنځامې لځه ه   ره  اه

ه يځځې دهځځې سځځاري انرونځځو  طځځ يختمځځو  غځځواړي د غالمځځانو او وينځځځو ازادونکځځ 
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 ه خ هغوى سره يې په ښه اخالقو هان ې امځر وکځ  پځه دوى لځه ظکځم      و  ه ورک ې

ا الن يې وک  چې په لوټمارئ خ هځ  اخالقځۍ    کولو  ره  يې خکک منع ک   او

او زنا يې مه مايوروئ اسځال  د دوى پځه ازادولځو سځر  حځريص دى خ اسځال        

ه ځه ورک لځه او مرتک ځې وسځيکې      ېپه مرتک ځو الرو د دوى ازادولځو طځه رښځتون    

  يې په کار واچولې مثاًل : په ک ځارو ښ دخنځاهونو پځه ربولځو( کځې لځوم ى مريځ       

 ازادو  دي .

ازاد ک  نو رسځو  ا  ښ ( هځه ډېځر خوښځاوه د هغځه قځ ر هځه يځې          رچې مري چا هه

خ چځې    کاوه درسو  ا  ښ ( په وخ  کې هه داسې يحاهه ډېځرکم ليځ   کېځ    

هغه هه يو يا دوه وينځې يا مرئيان نه و ازاد ک ي پ ې هککه د حلځر  اهځوهکر   

ښځانه  ر روېځ ي يق ښر ( او حلځر   ثمځان ښر ( د بونځ  طځاريخ د لمځر پځه        

 دى .

ېه ه او ښځځه خځځ اره وکځځ ئ ازادې يځځې کځځ ئ پځځه  ښځځ_ اسځځال  وايځځي : وينځځځو سځځره 

نکځځاح يځځې واخکځځ  او هغځځوى طځځه طرکځځيم خ پوهځځه ورزده کځځ ئ رسځځو  ا  ښ (         

 ارمايي :

ښښ ايمځځا رنځځل کانځځ   نځځ ه وليځځ ة ارکمهځځا ااحسځځ  طرکيمهځځا و ادههځځا ااحسځځ       

  (۳١۲ښطادييها  م ا تقها اکه انران ((

کځ ي ښځه اد  پوهځه او    رس ى چې وينځه ولري او هغې طه طرکځيم و  _ يرنې : هر

طه يب ورزده کځ ي هيځا يځې ازاده کځ ي او واده يځې کځ ي نځو هغځه لځره دوه انځره           

 دي ((  

يل چځځې سځځي  مځځودودي ورطځځه نغوطځځه _ د وينځځځو پځځه هککځځه ځينځځې ضځځروري مسځځا

   (۳١۳ښ. ه او يادو  يې دلته حتمي دي  دا ديک ې

                                                 
 هراري .(۳١۲ښ
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نهځ ه کځې ونيځو  ېځي لځه هغځو سځره دهځر  سځکر ل ځاره           : کومې ښځې چې پځه   ۱

داسځځې ښځځځې دې اسځځالمي حکومځځ  طځځه وسځځ ار  ېځځي او     ىکځځوروالر روا نځځ  

ااهوي هغسې دې وک ي خ مثالً که خوېځې کځوي   ېدحکوم  سياس  چې  ه ا

ښ ازاده وي ( يې او که ا يه ښ ه  ( ور رځه اخکځي کځه د مسځکمانانو لځه هنځ يانو       

 ءي .ې سکرو په من  کې يې و سره يې طيادله کوي او که د

چځې د حکومځ  لځه     ىه يوازې له هغې ښځې سره کوروالر روا دط: يو  سکر  ۲

 وي . ېخوا په قانوني طوخه د هغه په مککي  کې داخکه ېو

 اد  طېر ېځوى   رطر و يې چې مياېتن ى: طر هغې ورسره کوروالر  روا ن  ۳

 ږوي .ېنه وي او که حامکه وي نو طر هغې چې حمل وز

: که هغه د ک ر په هرډو  کتځې وي کځه اهځل کتاهځه وي او کځه مءځرکه وينځځه         ۴

  الى ېي .ېک

 ه له هماغه ور رځه خټځه اخېسځتالى ېځي     ې: وينځه چې دهر چاپه هرخه ورس ۵

 او اوالد يې هم د هماغه س ي د سکه اوالد حيثي  لري .

ه مځرګ  : ککه يې چځې اوالد پيځ ا ېځي هيځا يځې خر ځوالى نځه ېځي او د مالځک لځ           ۶

 ږي .ې ره وروسته ازاد

: کومه وينځه چې هادار يې هل چاطه پځه نکځاح ورکځ ي د هغځې لځه نکځاح  رځه         ١

 وروسته هرخ م  پرې کوالى ېي يواځې کوروالر ورسره نءي کوالى .

: حکوم  طه دا روا ن ي چې يوځل يې چاطه وينځځه ورک لځه هيځا يځې ور رځه       ١

 واخکي لکه خ که منکوحه ښځه .

                                                                                                                 
 ط هيم القران .(۳١۳ښ
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قومان ان په موقتي طوخه چاطځه دا انځازه نءځي ورکځوالى چځې       يکر: يو  س ٤

 رپه هن يانو خ که ېهواني او ننسي طن ه ماطه ک ي او يا يې پځه مځوقتي ډو  پځ   

 ءي .ېهغوى وو

ح  نءځته ده مهځر مطکځب دا نځ ى چځې ېځتم         ر: د وينځو د ساطکو کو  ټاکک ۱١

  ي .نوړ ک ېېمېره وينځر واخکي او د ياېۍ مرکز د ېه ېخکک د

 

 د ښځو نيو  :

ډلځې دي يځوه ډلځه د ښځځو نيځو  هالکځل نځه         ېد ښځو د نيو  پځه هککځه  کمځا در   

 ېېځو  ېرېځ ط ېمني هکه ډله چپ پاطې دي او هکه ډله وايي چې په ښځو کې نييځان 

دي خو نمهور  کماء د ښځو لځه نيځو  سځره مرځالف دي  ځوک چځې د ښځځو لځه         

ا ومځځا ارسځځکنا قيکځځک  نيځځو   رځځه انکځځار کځځوي هنيځځادي دليځځل دا ايځځ  نيسځځي     

  (۳١۴ښاالرناالنوحر اليهم ا

هغځوى طځه    مځوږ ږلي مهر نارينه چې ېمرکې له طا  ره نه دي ل موږيرنې : ښښ او 

 وحر کوله . (( 

ې اي  کځه د رسځال  ل ځاره نارينځه يځاد ېځوى دى يرنځې پځ          پ ې دوى وايي چې

و کې خځو  وږلي رسوالن مهر په نارينه ېاي  کې ا  ښک( ارمايي چې مانه دي ل

دښځو دنيو  پکويان وايي چې پځ ې کځې هځې  ېځک نءځته چځې پځه ښځځو کځې          

هککځې پځه نيځو  کځې ده      خدلته خيره په رسال  کځې نځه   خر ېويېرسوالن نه دي ط

 ژني او هيا حکم وک ي . ېطه په کار دى چې لوم ى نيو  وپ ينو د حق پکټونک

                                                 
 . ١االنييا :(۳١۴ښ
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 و طځځه يځځېخيرولځځد نيځځو  ل ځځ  لځځه نيځځاء  رځځه اخېسځځتل ېځځوى دى چځځې ا ځځال  او    

     (۳١۵ښوايي.

نو چا طه چې ا  ښک( په يوه  ه خير ورک ي چې دا هه کېځږي مرکځې لځه دې چځې     

وک ي نوا هځ  حځز  وايځي دا هيءځکه      ېهغه وېي او يا ديو  ه په کولو ورطه وح

 نيي دى دا چې ا  ښک( ارمايي : ا وليړ ال کر کاالنثر ا

لغنوېي وايي : مرنر دا چځې دا  ر ن ي (( راې  اېيرنې : ښښ نارينه د ښځې په  

دواړه ډلځځې ديوهځځل د دنځځ و د سځځرطه يځځالحي  نکځځري ځکځځه چځځې دا دواړه هريځځو     

مرتک ر دن ې لري د راې  الغنوېي د وينا په اساس اما  قرزيځي ښرح( هځم د   

 دي . ېېو ېرېچې په ښځو کې نييانې ط ىدې خيرې په  يو  طاکي  ک ى د

اړه لري خکک هه الهي ېرير  طځه   ځينې وايي چې رسال  د و  او رسولو طه

روي او دا کار د ښځځې لځه طځوان  رځه وطکځر      ېراهولي ستونزې او طککي ونه هه ط

د رسځال  مرطيځه    دى نو لکه  چځې مرکځې مځو وويځل ټځو  پځ ې اط ځاق لځري چځې         

  ه د رسال  او نيو  طرمن  طوپير ېته دى .ښځو طه ورک   ېوې ن

يکي  مککف وي خ ځل رسځال  هځه    رسو  هغه چاطه ويل کېږي چې په د و  او ط

  (۳١۶ښخککو طه رسوي خکک هه الهي ېرير  طه راهولي او دا کار په نيي نءته .

 لو او ېنيي هغه چا طه ويل کېږي چې د ا  ښک( لروا ورطه ديو کار په  مکي ک

ډېځرو   ېوي خ او قځران خځواه دى چځې داسځې وحځ      ېېځو  ېيا ديو کار په کولو وح

د ښځو د نيو  په هککځه پر ځل کتځا  کځې يځو لځوى       اه  حز   يد ېښځو طه ېو

اما  اهي محمځ   کځر    خو النحل اءل ار المکل والهوېاېل ليککر دى .....ال 

 . ۱١  :  ۳اه  احم  ه  سري  ه  حز  ک : 

                                                 
 لسان الرر  اه  منظور ااريقر .(۳١۵ښ

 ېرح الرقي ه الطحاويه  قاضي ي ر ال ي  اه  الرز الحن ي .(۳١۶ښ
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او پځه   ېږلځ ېپه قران کې  اهته ده چې ا  ښک( د اسحاق ښ ( مورطه پرښتې ورول

 ورک  .حقه او سيي وحې يې ورطه په اسحاق زيرى 

ءځځرناها هاسځحاق ومځځ  وراء اسځحاق يرقځځو    يحک  الځ مځځة ائښښ و امځراء طځه قا  

وانا  اځوز وهځ ا هرکځر ېځيرًا ان هځ ا لءځ   ايځب قځالوا          ل اٌقال  يا ويکنا ا

اطرايځځځي  مځځځ  امځځځرا ا  رحمځځځ  ا  وهرکاطځځځه  کځځځيکم اهځځځل الييځځځ  انځځځه حميځځځ  

 (۳١١ښماي  .((

طځځه د  ېرى ورکځځ  دېځځخ ز مځځوږهيځځا  وخنځځ   ېيرنځځې : ښښ د ده ښځځځه والړه وه هيځځا د 

 لو هان ې او لځه اسځحاق  رځه وروسځته پځه يرقځو  هانځ ې        ېه پي ا کپاسحاق 

ما  زږو  حا  دا دى چې زه هوډۍ يم اوېوويل ااسوس دى ايا زه هه هچر وز ېد

دا يوه  اييه خيره ده هغوى وويل ايا طراب کځوې لځه حکځم د      خاون  هوډا دى

او هرکتونه دي په طاسو اى دکځور خککځو يقينځاً ا      ا  ښک(  ره خ د ا  رحم 

 ښک( دى ستايل ېوى لويي واال .(( 

 ېطرايي  م  امرا  (( وينا هې  امکان نکځري چځې دا خيځر   اً  _ اه  حز  وايي د

 وي . يهه د مالئکو پواسطه له نيي  ره پرطه هل چاطه ېو

ږه ېځ خطځا  سځره ول  طځه لځه خ ځل     ېا  ښک( نيريل د  يسر ښ ( مور هي هي مريم

  (۳١١ښاو ورطه يې ويل . ا انما انا رسو  رهک خ الهب لک غالما ککيا .ا.

يرنې : يقيناً زه خورا لېږ  ېوى يم له نانيه د ر  ستا چې طاطځه يځو هکځک پځاک     

 درک   . ((  

سځره سځيي نيځو  دى چځې ا  ښک( ورپځه هرخځه کځ  او زکريځا          ېنو دا په سيي وح

روزي  ولي لځه نځو دهمځ ى اځوق الرځاده او       ېږ  ېځو ښ ( يې چې په خوا ک ى لېځ 

                                                 
 . ١۳_١١هود : (۳١١ښ

 . ۱٤مريم : (۳١١ښ
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ک اوالد غوښځځتنه ېځځغيځځر مرمځځولي حالځځ  پځځه ليځځ لو يځځې لځځه ا  ښک(  رځځه د ن     

 وک له .

يځځې  ېوېځځوه او پځځه د ېه سځځين  طځځه د زوى پځځه غورځولځځو وحځځطځځد موسځځر ښ ( مور

 ږو .ېهېرطه طاطه راستنوو او هيا يې په رسال  ل موږخيره ک له چې دا 

  (۳١٤ښر ا  موسر ان ارضريه ا.ا اک اوحينا ال

ږلځځه مځځور د موسځځر طځځه چځځې ده طځځه طځځر    ېوحځځې ول مځځوږيرنځځې : ښښ هغځځه وخځځ  چځځې  

 ورکوه .(( 

 . ۳١ا اک اوحينا الر امک ما يوحر ا.....زه :

ږلځځه مځځور سځځتا طځځه کځځو  چځځې وړانځځ ې ويکځځر ېوحځځر ول مځځوږيرنځځې : ښښ او ککځځه چځځې 

 ېي (( نو د دې په نيو  کې هې  ېک نءته دى .

ښک( په يور  مريم کې انييا ء ياد ک ي چې د هغځوى پځه ليکځه کځې يځې هځي        ا 

ده او هيځا ارمځايي : ا اولئځک الځ ي  انرځم ا   کځيهم مځ          ېهي مريم هځم راوسځت  

  (۳٤١ښالنييي  م  کرية اد  ومم  حمکنا مع نوح ا

والد ايرنځځې : ښښ دا هغځځه خکځځک دي چځځې ا  ښک( پځځرى انرځځا  کځځ ى د اد  ښ ( لځځه      

 د نوح ښ ( سره سواره ک ي . (( موږله هغه  ره چې   ره او

او د ا  ښک( دا وينځځا چځځې ښ مځځور يځځې رښځځتونې وه ( دا د هغځځر د نيځځو  مځځانع نځځه    

خرځي ځکه چې ا  د يوسف ښ ( پځه هککځه هځم هم اسځې ويکځي دي خ ا يوسځف       

 (۳٤۱ښايهاالې يق ا

   يرنې : ښښ يوس ه اى رښتونيه (( او دا سره له دې هم نيي و ((

                                                 
 . ١القېص :(۳١٤ښ

 . ۵١مريم : (۳٤١ښ

 . ۴۶يوسف : (۳٤۱ښ
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ک يقځي   ر  دا ښک( لروا  رځه پځه نيځو  ککځ    اه  حز  وايي که د موسر ښ ( مو

 لو هځه  ېځ رېنه درلودالى نو يواځې په خو  لي لو يځا پځه زړه کځې د  ځه ېځي پځه ط      

يې خ ل زوى سين  طه نه غوځاوه او که هل  وک داسې کار وک ي نځو د داسځې   

ر وه چځې ا   ېځ  پځه   ېوحځ  هغځې   دچا ماغزه هاي  په روغتون کې ط اوي ېځي دا 

ښک( اهځځراهيم ښ ( طځځه دهغځځه د زوى کهځځيح ا  ښاسځځما يل ښ ( پځځه هککځځه خځځو         

راهيم ښ ( پر ځل نيځو  او رسځال  ا تيځار نځه درلځودالى نځو        هځ ښودلر و نو که ا

پځه خځو  ليځ لو هځه دخ ځل زوى قرهځان  طځه نځه و چمتځو ېځواى او کځه لځه              ېيځواځ 

خځو  ليځ لو خ ځل اوالد     کار وکځ ي چځې پځه   داسې  هل  وک  ره پرطه  وانيياو

ونتځو   ېدريا  طه وغورځوي يا يې حال  ک ي نو دا هه لوى ظکم غټه خنځاه او ل 

 وي .

هغه زيري الها  هم ن ى چې ا  ښک( مچيو او نورو مرغانو طه کځ ى   ېدغه وح

دى چې په خ ل زيير  ځان طه کورونه او نالې نځوړوي خ ههځ  اچځوي هچيځو     

وني  ره پرطه هل  وک يځې رښځتيا   ېو چې له لمان وطه روزي پي ا کوي او نه خ

 ېهککځ  خنه خ ي او نه د کو  ناومي يا کاه   رځه اخېسځتل ېځوى مرکومځا  و    

نځځه نيځځو  و رسځځو  ا  ښک( ارمځځايي :  ېوه چځځې هځځ ف او غځځر  طر  ېدا هغځځه وحځځ

و اسځية هنځ    ا کمل م  الرنا  کثير ولم يکمل م  النساء االمريم هنځ   مځران   

  (۳٤۲ښمزاحم امراة ار ون ا.

او له ښځو  ره کمځا  طځه نځه     ي لېطه له نارينه و  ره زيا  رس کما  يرنې : ښښ 

  (( ار ون مېځرم  ا  ا لر مهر مريم د  مران لور او اسيه د مزاحم لورېرس يد

لځه   ېهځ  ره پرطه هل چا کې نءته ځکځه چځې    ووکما  خو په نارينه و کې له انييا

 ېاو اسځي ې او طرېځيص د مريمځ   ېکه نور ټو  انسانان ناقص او نيمهځ ي دي 

                                                 
 هراري خ مسکم خ طرم ي اه  مانه او مسن  احم  .(۳٤۲ښ
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له نورو هغه ښځځو  رځه چځې نيځو  ورکځ ى ېځوى دى د الځيک  پځه خځازر دى          

نځو دا د   يره کمځه انځ ازه هځم وروسځته و    ېځ ځکه چې که يو دهځل لځه درنځې  رځه ډ    

هغه په پرطکه لځه هغځه ځينځې ټيځ  دى او کامځل نځه دى ا  ښک( ارمځايي : ا طکځک         

 (۳٤۳ښالرسل الکنا هرلهم  کر هرض ا.

 دا پيغميران ځينې په ځينو نورو غوره خرځولي دي . ((   موږيرنې : 

کامځځل هغځځه  ځځوک دى چځځې لځځه نځځو  او نځځنړ  رځځه هېلځځوک هځځم ورپسځځې ونځځه       

 ږي .ېرس

    (۳٤۴ښ.راې  الغنوېي وايي چې : د ښځو نيو  يوه يقني خيره ده

 

 

 وا  ا کم

 

 پاى

 

                                                 
 . ۱۵١اليقره : (۳٤۳ښ

 . ۱۳١١_۱۱_۱۴د مېياح اوونيزه . (۳٤۴ښ
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 درنو لوستونکو ؛ 

_ دا حقيق  هه مو اوس منکځر وي چځې    دا کتا  چې طاسو ولوس  _ انءاء ا 

لځځه  خهنسځځ  والړرپځځه اسځځال  کځځې د ښځځځو د حقوقځځو پځځه هککځځه هالکځځل د حقيقځځ  پ

ااځځرا  او ط ځځري   ځځه پځځاک دى دا چځځې  ځځه مځځو ولوسځځتل دا زمځځا خ کځځه پوهځځه          

ر دي چځې د مسځئکې    اهککې د مرتک و  کماء و نظريا  او ااکځ  خاوقاهکي  نه و

 ېوي دي . دښې روښانتيا په غر  دلته رانقل

هيکه لر  چې له طرېځب  رځه پځه پځاک کهنيځ  او اکځر هځه قلځاو  وکځ ئ چځې           

پځځه اسځځال  کځځې ورکځځ   ېځځوي دي او کځځه پځځه نځځورو مځځ هيونو او     حقځځوقښځځځوطه  

 او د پرديو پروپاخن   ه حقيق  لري او که نه ؟ ؟وضري قوانينو کې

 مو ورور   او ئهيکه ده چې د خ کې ټولنې په ايالح کې هه کوښ  وک 

  له د اخانو هېر نک ئ .   
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 ده .


