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د نصاب په اړه څرګندونه
که څه هم عربً ژبه د دٌنً زده کړو د پاره تر ټولو مهمه او هم په علمً زېرمو
بډاٌه ژبه ده  ،ځکه قرآن او نبوي احادٌث په عربً دي او همدا راز د څوارلسو پٌړٌو
څخه د دٌنً علومو په هر فن او هر اړخ کً بې شمېره او ډېر ارزښتناکه کتابونه په
عربً ژبه لٌکل سوي او چاپ سوي دي .
خو د علم زده کړه تدرٌجً ده  ،د عجمو هر ماشوم لکه پښتانه او داسً نور دې ته
اړتٌا لري چً د زده کړي په ابتداًٌ مرحله کً په خپله مورنۍ ژبه دٌنً عقاٌد ،
احکام او مساٌل  ،اسالمً اخالق او آداب ور وښوول سً  ،څه مهال چً عربً ژبه
هم څه ناڅه ولولً او دٌنً احکام او مساٌل هم تر ٌو حده په خپله مورنۍ ژبه ورته
وښوول سً بٌا د عربً ژبً ارزښتناکه کتابونه ورته تدرٌس سً .
زما په آند د دٌنً مدارسو د پاره الزمه ده چً تر عربٌه درجو دمخه شپږ کلنه
ابتدابٌه دوره ولري په ابتدابٌه دوره کً الندي مضمونونه ډېر حتمً او الزمً دي :
د قرآن کرٌم تالوت  ،قرابت او تجوٌد
په مورنۍ ژبه عقاٌد  ،اسالمً اخالق او آداب
په مورنۍ ژبه اسالمً احکام او مساٌل
عربً ژبه په دونه اندازه چً هم ورځنۍ مکالمه په وکړاى سً او هم د عربٌه درجو د
لوست وړتٌا په پٌدا کړي  ،د عربً حوار ٌعنً د ورځنً خبرو اترو د زده کړي د
پاره العربٌة بٌن ٌدٌک ښکلې او منله سوې لړۍ ده
د پښتو لٌک  ،لوست  ،امالء او انشاء
رٌاضً ٌعنً حساب او هندسه
همدا راز د انګلٌسً لٌک  ،لوست او د مکالمې ښوونه هم د پام څخه و نه
ؼورځول سً ځکه د نړٌوال دعوت  ،د کمپوټر د زده کړي او د دې ترڅنګ د نورو
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هٌوادونو د وګړو سره د تجارتً  ،سٌاسً او علمً افهام او تفهٌم د پاره انګلٌسً ژبه
زښت زٌات اهمٌت لري
همدا ډول دري ژبً  ،تارٌخ او جؽرافٌې ته هم د ابتدابٌه دورې په نصاب کً څه
ناڅه ځاى ورکول سً .
ځکه دا ٌو ښکاره حقٌقت دى چً په ابتدابٌه دوره کً موږ دوې طبقې طلباء لرو ٌ ،وه
طبقه ٌې هؽه طلباء دي چً هؽوى عربً درجې هم پسً لولً آن تر دې چً ٌو شمېر
ٌې تر دورة الحدٌث  ،تخصص او عالً تحصٌالتو پوري خپل علمً سٌر ته ادامه
ورکوي  ،د دؼً طبقې شمېر د فٌصدۍ له مخً ډېر لږ دى خو دا لږ ٌې هم ډېر دي .
دوهمه طبقه هؽه طلباء دي چً پر ابتدابٌه دوره زده کړه پاى ته رسوي د دنٌا په کار
وبار مشؽولٌږي  ،د دؼً طبقې شمېر د فٌصدۍ له مخً ډېر زٌات دى .
نو له همدې کبله د ابتدابٌه دورې تعلٌمً نصاب باٌد دا سً ترتٌب او وټاکل سً چً
دواړي طبقې ځنً مستفٌد سً ٌعنً و عربً درجو ته د ارتقاء کونکو طلباوو د استعداد
بنسټ او اساس هم په مضبوط سً او کوم طلباء چً په ابتدابٌه دوره کً د مدرسې
څخه رخصت اخلً او د ژوندانه په چارو کً لګٌا کٌږي هؽوى هم دومره څه پکښً
زده کړي چً د دٌن او دنٌا د پاره ورته اړٌن او ضروري وي .
په ابتدابٌه دوره کً د اول صنؾ څخه نٌولې بٌا تر شپږم صنؾ پوري ٌو مهم
مضمون د فقهً دى  ،د فقهً د مضمون څخه ٌوازي د عباداتو اړخ لکه د لمانځه ،
زکات  ،روژې او د حج احکام مراد نه دي بلکً بشپړه فقه مو مراد ده  ،ځکه لکه څه
ډول چً د عباداتو زده کړه د هر مسلمان د پاره ضروري ده همدؼه ډول هر مسلمان د
نکاح  ،معامالتو او داسً نورو مساٌلو و زده کړي ته هم اړتٌا لري  ،ځکه د نکاح او
معامالتو څخه ٌو ال هم چاره نه لري .
د ابتدابٌه دورې د فقهً د مضمون د پاره موږ د لومړي صنؾ د پاره اسالمٌات د
دوهم صنؾ د پاره هداٌة االطفال ترتٌب کړي دي او د درٌم صنؾ څخه بٌا تر شپږم
صنؾ پوري مو فقه المبتدي ورته ټاکلې ده  ،د فقه المبتدي لومړى ټوک چً مخکً
تصنٌؾ او چاپ سوى دى په درٌم صنؾ کً تدرٌسٌږي په لومړي ټوک کً د لمانځه ،
زکات  ،روژې او حج احکام بٌان سوي دي .
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د فقه المبتدي دوهم ټوک چً همدا اوس ستاسو په الس کً دى د څلورم صنؾ د
پاره په نظر کً نٌول سوى دى  ،پدې ټوک کً د نکاح اړوند تقرٌبا هر اړخٌزه
معلومات په لنډ ډول بٌان سوي دي او د نکاح څخه عالوه پر نورو اړٌنو موضوعاتو
دي توفٌق راکړي چً د فقه
هم بحث سوى دى  ،ان شاء هللا موږ هڅه کوو  ،هللا
المبتدي درٌم ټوک معامالت د پنځم صنؾ د پاره او څلورم ټوک ٌعنً وروستى ټوک
ٌې قضاء او مٌراث د شپږم صنؾ د پاره تصحٌح او چاپ کړو .
د فقه المبتدي څلور واړه ټوکونه د ابتدابٌه دورې د فقهً د مضمون داسً بنسټٌز
کتابونه دي چً د طلباوو دواړي طبقې خورا ډېر استفاده ورڅخه کوالى سً  ،ځکه
کوم کسان چً پر ابتدابٌه دوره زده کړه پاى ته رسوي هؽوى به پخپله مورنۍ ژبه
بشپړه فقه لوستې وي هم به د لمانځه  ،زکات  ،روژې او د حج د احکامو څخه خبر
وي او هم به د نکاح  ،معامالتو  ،د قضاء او مٌراث په مساٌلو تر ډېره حده خبر سوي
وي .
کوم طلباء چً عربٌه درجې پسً لولً نو هؽوى ته به هم د فقه المبتدي په لوستلو
سره د فقهً د بنسټٌزو عربً تدرٌسً کتابونو لوستل لکه مکمله قدوري  ،مکمل
کنزالدقاٌق  ،د مکملً هداٌې لوستل ډېر اسانه کٌږي .
دي وکړي چً د ابتدابٌه دورې د نورو مضامٌنو د پاره هم د فقه المبتدي
هللا
په شان کتابونه ومندل سً ترڅو د ابتدابٌه دورې د پاره داسً ٌو نصاب ولرو چً د
مسلمان ولس د هؽو ؼوښتونو او هٌلو د پوره کولو د پاره چً د خپلو ماشومانو د
راتلونکً په هکله ٌې لري پوره متکفل او ضمانت کونکى وي او د طلباوو د هر
اړخٌزي پوهً جواهرات پکښً نؽښتً وي .
د دا سً نصاب ځانګړتٌاوي په لنډ داسً بٌانوالى سو  ،چً د ابتداٌٌه دورې د پاره
باٌد دا ډول نصاب ترتٌب سً چً هم و عربٌه درجو ته د ارتقاء او پورته کېدلو د پاره
د متوازٌنو زٌنو کار ورکړي  ،طالب العلم د علم و چت ته په ډېره اسانتٌا ځان پر
پورته کړاى سً او هم هؽه طلباء چً درې  ،څلور ٌا نهاًٌ شپږ کاله درس واًٌ او
بٌا درس ځنً پاتٌږي او د دنٌا په کاروبار اخته کٌږي هؽوى هم د دٌن او دنٌا د پاره
اړٌن او ضروري معلومات پکښً حاصل کړاى سً .
داسً نصاب چً په هؽه کً ٌوازي لٌک  ،لوست  ،پښتو  ،حساب  ،انګلٌسً ژبه ،
تارٌخ  ،جؽرافٌه او مسلکً زده کړو ته اهمٌت ورکول سوى وي او دٌنً اړخ ٌې فلج
وي  ،دٌنً مضامٌنو ته ٌې ٌا خو بٌخً ځاى ورکول سوى نه وي ٌا تش په نامه د
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مسلمانانو د تېر اٌستنً د پاره په اونۍ کً ٌو تعلٌمً ساعت ځاى ورکول سوى وي
زموږ په اسالمً ټولنه کً نه د خلکو علمً تنده ماتوالى سً او نه د زده کړي په ډګر
کً د خلکو حقه ؼوښتونو ته جواب وٌالى سً .
دؼه ډول هؽه نصاب هم ډېر ناقص او نٌمګړى دى چً لٌک  ،لوست  ،پښتو  ،حساب
او د عربً او انګٌلسً ژبو د خبرو اترو زده کړه هٌڅ ځاى نه پکښً لري او د ضرب
ضربا ضربوا څخه ٌې تعلٌم پٌل کٌږي  ،اسالمً آداب او اخالق په دري ژبه  ،عقاٌد
او احکام په عربً ورته تدرٌسٌږي  ،پداسً حال کً چً طالب العلم ٌې د ما اسمک ؟
او اسم شما چٌست ؟ په معنا ال هم نه پوهٌږي.
دا سً نصاب نه تنها د دنٌوي اړخ څخه ناقص او فلج دى ،بلکً د دٌنً اړخ څخه
هم پدې لحاظ ناقص دى چً که د طالب العلم څخه زده کړه پر نٌمه الر پاته سً نو دا
کس بېله د ضرب  ،ضربا  ،ضربوا شفاهً ګردان څخه بل هٌڅ شا د ځان سره نه
وړي ځکه اسالمً آداب او اخالق په دري ژبه ورته تدرٌس
سوي دي او احکام او مساٌل په عربً ژبه ورته تدرٌس سوي دي  ،دا مضامٌن که څه
هم مهم  ،ښکلً او زړه وړونکً دي خو خبره دا ده چً واًٌ ٌ :ار من ترکى است من
ترکى نمً دانم .
د ناقص نصاب ځٌنً نٌمګړتٌاوي د نمونې په ډول الندي ذکرو کوو ترڅو و
اصالح ته ٌې متوجه سو  ،اصالح ٌې دا ده چً طالبانو ته د هؽوى په ژبه او د هؽوى
د استعداد برابر وږؼٌږو  ،د تدرسً کتابونو هؽه فصل او باب چً طالب العلم ته ٌې د
هؽه د سن او سال لکبله بٌانول مناسب نه وي ٌا ٌې فهموالى نسً او ٌا د طلباوو د پاره
تر هؽه نور څه مهم وي هؽه برخه ٌې هم تدرٌس نسً البته د کتاب نوري برخً ٌې
تدرٌس سً .
تر هؽه مهاله چً طالب العلم دري کتاب په لفظ وٌالى نسً نو تدرٌس ٌې بې معنا دى
د بوستان او ګلستان په پٌل کً د اتابک د مدح او ستاٌنً د کٌسو لوستلو ته طلباء اړتٌا
نه لري او باٌد د مقصودي ځاى څخه کتاب پٌل سً .
په قدوري او کنز کً ماشومانو ته د حٌض او نفاس برخه باٌد تدرٌس نه سً همدا
ډول د کتاب االعتاق څخه هم ګام واړول سً ځکه دا ټول د ؼټانو طالبانو خبري دي .
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په کتاب کً نؽښتً د دا ډول عبارتونو  :إ ْن َزال ْال َمنًِ َعلَى َوجْ ِه ال َّد ْف ِق َوال َّشه َْو ِة ِمنْ
الرَّ ج ِل َو ْال َمرْ أَة معنا بٌانول ډېره ادبً او محتاطانه ژبه ؼواړي  ،بربنډ او عمٌق بٌانول
ٌې د ماشوم د پاره وړ کار نه دى .
د مروجو منل سو کتابونو په تدرٌس کً پورتنً اصالحات ځکه اړٌن دي چً طالب
العلم چً کرٌما بخشاى بر حال ما که هستم اسٌر کمند هوا په لفظ ال هم صحٌح تلفظ
کوالى نسً نو پدې صدؾ کً د نؽښتً ملؽري په معنا بٌا کله پوهېدالى سً .
طالب العلم چً د خپل رسول سپېڅلۍ نسب  ،سپېڅلې کورنۍ او سپېڅلً ملګري ال
هم نه پېژنً د اتابک د کٌسې څخه به څه زده کړي ؟ او دا پداسً حال کً چً د
اتابک په کېسه د کتاب مقصودي برخه هم نٌمګړې ځنً پاتٌږي .
طالب العلم چً هم ٌې عمر د لسو کلنونو په شاوخوا کً وي او هم ٌې تر اوسه د
بٌت الخالء آداب او اخالق ال هم زده نه وي او مخ پر قبله قضاى حاجت پوره کوي ،
په والړي  ،په عامو الرو کً  ،آن تردې د خلکو د بندو دروازو مخ ته تش رګ وهً
دا ډول طالب العلم د حٌض او نفاس و مساٌلو ته څه اړتٌا لري  ،کله ٌې په مقصد
پوهٌږي اوڅه ډول اخالق به ورڅخه زده کړي ؟
نابالؽه ماشوم ته د إ ْن َزال ْال َمنًِ َعلَى َوجْ ِه ال َّد ْف ِق َوال َّشه َْو ِة معنا په صراحت او تفصٌل
سره بٌانول د بداخالقۍ د پٌؽام څخه پرته بل څه د ماشوم و ذهن ته انتقالوي ؟
دي د استادانو په ځانګړي ډول د مدارسو د مسؤلٌنو په زړونو کً د وړ ،
هللا
بنسټٌز او مفٌد تعلٌمً نصاب تلوسه او احساس پٌدا کړي او پدې ډګر کً چً څه ډول
ورکړي .
اصالحاتو ته اړتٌا سته د هؽه ډول اصالح را وستلو توفٌق دي هللا
توفٌق راکړي چً خپلً هڅً په دې د وٌاړ وړ علمً ډګر
موږ ته دي هم هللا
کً ګړندۍ کړو  ،د ابتدابٌه دورې د پاره ښه په زړه پوري او ګټور کتابونه خپلً
اسالمً پښتنً ټولنً ته وړاندي کړو ترڅو د خپلو اوالدونو د علمً بڼ د هٌلو ؼوټى
ٌې پر ګل سً او د علمً تندي د پاره ٌې د کوثر د جام په شان لذٌذ او تنده ماتونکً
وګرځً .
و من التوفٌق و به نستعٌن .
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لِل َرب ْال َعالَمٌِن و الصلوة و السالم علً
ْال َحمْ د ِ َّ ِ
رسوله الكرٌم و علً آله و صحبه اجمعٌن و بعد :
د فقه المبتدي په لومړي ټوک کً مو د لمانځه ،
زکات روژې او د حج احکام ولوستل  ،د فقه
المبتدي په دوهم ټوک کً چً همدا اوس ستاسو په
الس کً دى د نکاح اړوند احکام لکه طالق ،
ماشوم ته شٌدې ورکول ،نفقه اوالد پالنه او د دې
عالوه د الدرکه انسان  ،اختري  ،د حٌوان حاللو
احکام او ځٌنً نور مطالب هم بٌانٌږي .
د نكاح گټً
نكاح ډېري گټً لري  ،په نكاح د انسانانو نسل
خوندي ساتل كٌږي  ،په نكاح د ناروا څخه نظر را
ټٌټ کٌږي په نكاح د مسلمان عفت خوندي کٌږي د
زنا څخه ٌې ساتنه په راځً .
آدم

د ټولو انسانانو پالر دى  ،هللا
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آدم علٌه

السالم د خاورو څخه پٌدا كړى  ،بٌا ٌې د هؽه ښځه
د لوړي چپه پوښتۍ
حوآء علٌها السالم د آدم
څخه پٌدا كړله .
ټول انسانان نسل پر نسل د آدم
علٌها السالم اوالدونه دي .

او حوآء

او
همدا نكاح ده چً د انسانانو نسل د ادم
حواء علٌها السالم څخه تر دې دمه د مځكً پر مخ
په پاته دى او نور به هم په پاتٌږي .
څخه د
د عبد هللا بن مسعود
امام مسلم
حدٌث را نقل كړى دىٔ  ،په دې
رسول هللا
د خپل امت ځوانان نكاح
حدٌث كً رسول هللا
ته هڅولً دي او فرماًٌ  :هر څوك چً په تاسو
كً د واده كولو توان ولري هؽه دي ژر تر ژره
واده كوي  ،ځكه د واده په كولو تر بل هر شً د
ناروا څخه نظر راټٌټ کٌږي او هم تر بل هر شً
فرج د ناروا څخه په ساتل كٌږي .
ٔ
هللا صَ لَّى َّ
ب َمنْ اسْ َت َطاعَ ِم ْنك ْم ْالبَا َء َة َف ْل ٌَ َت َزوَّ جْ
هللا َعلَ ٌْ ِه َوسَ لَّ َم ٌَا َمعْ َشرَ ال َّشبَا ِ
هللا لَ َق ْد َقا َل لَ َنا رَ سول َّ ِ
َقا َل َعبْد َّ ِ
َ
َ
ْ
ْ
صن لِل َفرْ ِج َو َمنْ لَ ْم ٌَسْ َتطِ عْ َف َعلَ ٌْ ِه ِبالص َّْو ِم َفإِ َّنه لَه ِوجَ اء ( مسلم )
ص ِر َوأحْ َ
َفإِ َّنه أؼَ ض لِل َب َ
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د انتخاب صفات
رسول هللا صلً هللا علٌه و سلم فرماٌلً دي  :ښځه
د څلورو صفاتو لکبله په نکاح کٌږيٕ د مال لکبله ،
د کورنۍ لکبله  ،د ښاٌست لکبله او د دٌانت لکبله ،
خو ته په دٌنداري ښځً ځان کامٌاب کړه  ،السونه
دي سپېره مه سه .
په عام ډول خلک د ښځً شتمنً  ،کورنۍ او
ښاٌست تر دٌانت دمخه کوي  ،خو د هللا رسول
فرماٌلً دي چً د ښځً دٌانت باٌد تر بل هر
صفت دمخه په پام کً ونٌول سً .
ځکه ښځه چً څومره دٌنداره وي په هؽه اندازه د
خپل مٌړه اطاعت کوي او د اوالدونو صحٌح تربٌه
او پالنه کوي .

ٕ
َعنْ أَ ِبً هرَ ٌْرَ َة
َ
ْ
َ
َّ
ٌن
صلَّى هللا َع َل ٌْ ِه َوسَ لَّ َم َقا َل ت ْن َكح ْال َمرْ أة ِِلرْ بَع لِمَالِهَا َولِحَ سَ ِبهَا َولِجَ مَالِهَا َولِدٌِ ِنهَا َفاظ َفرْ ِب َذا ِ
َعنْ ال َّن ِبً َ
ت الد ِ
َت ِرب ْ
ك ( متفق علٌه )
َت ٌَدَا َ

ٗٔ

www.taleemulislam.net

د نکاح د ځنډ تاوان
رسول هللا صلً هللا علٌه و سلم فرماٌلًٖ دي  :تاسو
ته چً داسً څوک مرکه وکړي چً د هؽه دٌانت
او اخالق تاسو ته د خوښۍ وړ وي ښځه په نکاح
ورکوئ  ،که داسً و نه کړى  ،نو لکبله به ٌې په
مځکه کً لوٌه وران کاري او فتنه خپره سً .
دا ځکه که څوک خپله لور ٌا خپله خور د شتمن او
خاندانً کس څخه ماسٌوا بل چا ته په نکاح نه
ورکوي نو ډېر ځوانان او ډٌري انجونً به بې واده
پاتٌږي  ،بٌا به ډېر کسان د ناروا اړٌکو د الري د
ځوانۍ هوس پوره کوي او د زنا فتنه او فساد به د
مځکً پر مخ خپرٌږي .
ځکه نو که داسً څوک چا ته مرکه وکړي چً هؽه
هم ښه دٌانت ولري او هم د ښو اخالقو څښتن وي
همدا ٌې د لور ٌا د خور د پاره ښه انتخاب دى ،
نور دي ٌې په نکاح کً ځنډ نه راولً .
ٖ
َعنْ أَ ِبً هرَ ٌْرَ َة َقا َل
َّ
َّ
صلَّى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِإ َذا َخ َطبَ ِإلٌَْك ْم َمنْ َترْ ض َْونَ دٌِ َنه َوخل َقه َف َزوجوه إِ َّال َت ْفعَلوا َتكنْ ِف ْت َنة فًِ
هللا َ
َقا َل رَ سول ِ
ض َو َفسَاد َع ِرٌض ( الترمذي )
ْاِلَرْ ِ
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د نكاح تړون
نكاح په اٌجاب او قبول تړل كٌږي  ،پدي شرط
چً اٌجاب او قبول د شاهدانو په حضور كً وسً
نكاح هم د نورو معامالتو په شان تړون دى  ،د
دواړو خواوو په رضا او خوښۍ صحت پٌدا کوي .
نارٌنه او ښځه چً ٌو د بل سره په نكاح تړلو خوښ
او راضً سً  ،په دوى دوو كً چً هر ٌو لومړى
د شاهدانو په حضور كً د خپل رضاٌت او موافقې
اظِ َهار او څرګندونه په كومه وٌنا كوي هؽً وٌنا ته
د فقهً په اصطالح كً اٌجاب واًٌ .
هؽه بل چً د اٌجاب وروسته په هماؼه مجلس كً
په كومو لفظونو د خپل رضاٌت او موافقً اظِ َهار او
څرګندونه كوي هؽه ته قبول واًٌ .
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د نكاح ركن
اٌجاب او قبول د نكاح ركن بلل كٌږي  ،بېله اٌجاب
او قبول څخه نكاح نه تړل كٌږي ٗ ځكه د نارٌنه او
ښځً تر منځ هؽه مهال نكاح تړل كېدالى سً چً
دوى دواړه په نكاح تړلو راضً او خوښ سً .
هؽه وٌنا چً دوى خپله خوښً او رضاٌت په
څرګندوي هؽې ته اٌجاب او قبول واًٌ  ،نو ځكه
بېله اٌجاب او قبول څخه نكاح نه صحٌح كٌږي .
اٌجاب او قبول د وكٌل او ولً په توسط هم كېدالى
سً .
كوم كسان چً خپله نكاح په خپله تړالى سً هؽوى
د شرٌعت له نظره داسً هم كوالى سً چً د نكاح
ٗ

د نکاح تړون په خطبه پٌل کول مستحب دى  ،د نکاح خطبه رسول هللا صلً هللا علٌه و سلم داسً
صلَّى َّ
لِل َنسْ َت ِعٌنه
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم خ ْط َب َة ْالحَ اجَ ِة أَنْ ْالحَ ْمد ِ َّ ِ
هللا َ
هللا َقا َل َعلَّ َم َنا رَ سول َّ ِ
ښوولې ده َ :عنْ َع ْب ِد َّ ِ
ور أَ ْنفسِ َنا َمنْ ٌَ ْه ِد َّ
هللا َف َال مضِ َّل لَه َو َمنْ ٌضْ لِ ْل َف َال هَادِيَ َله َوأَ ْشهَد أَنْ َال إِلَ َه إِالَّ
َو َنسْ َت ْؽفِره َو َنعوذ ِب ِه مِنْ شر ِ
َّ
هللا َوأَ ْشهَد أَنَّ محَ َّم ًدا عَ بْده َورَ سوله ٌَا أٌَهَا الَّ ِذٌنَ آمَنوا
هللا الَّذِي َتسَاءَلونَ ِب ِه َو ْاِلَرْ حَ ا َم ِإنَّ ََّ
{ ا َّتقوا ََّ
هللا َكانَ َعلٌَْك ْم رَ قٌِبًا }
هللا حَ َّق ت َقا ِت ِه َو َال َتموتنَّ ِإ َّال َوأَ ْنت ْم مسْ لِمونَ }
{ ٌَا أٌَهَا الَّذٌِنَ آمَنوا ا َّتقوا َّ َ
ٌِدا ٌصْ لِحْ لَك ْم أَعْ مَالَك ْم َوٌ َْؽفِرْ لَك ْم ذنوبَك ْم َو َمنْ ٌطِ عْ ََّ
هللا َوقولوا َق ْو ًال َسد ً
هللا َورَ سولَه
{ ٌَا أٌَهَا الَّذٌِنَ آمَنوا ا َّتقوا َّ َ
َف َق ْد َف َ
از َف ْو ًزا عَ ظِ ٌمًا } ( ابوداود )
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تړلو د پاره بل څوك وكٌل وټاكً څو وكٌل د هؽوى
پر ځاى اٌجاب ٌا قبول وكړي .
كوم كسان چً په شرٌعت كً د نكاح تړلو واك او
اختٌار نه لري لکه کوچنٌان د هؽو نكاح د ولً لخوا
تړل كٌږي  ،د هؽو پر ځاى د هؽو ولً پخپله ٌا د
وكٌل په توسط اٌجاب ٌا قبول كوي .
د اٌجاب او قبول لفظونه
په كومو لفظونو چً اٌجاب او قبول كول كٌږي هؽه
لفظونه به د ماضً په صٌؽو وي .
ٌو کار چً په تېر وخت کی سوى وي هؽه ته په
عربً کً د ماضً فعل واًٌ .
ٌو کار چً همدا اوس ګړی کٌږي هؽه ته حال واًٌ
او کوم کار چً په راتلونکې زمانه کً کٌږي که څه
هم لږ ګړی وروسته وي هؽه ته بٌا د استقبال فعل
واًٌ .
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د نکاح اٌجاب او قبول چً د ماضً په صٌؽو کٌږي
د هؽه معنا دا نه ده چً د دوى دوو تر منځ مخکً
نکاح تړل سوې ده او اوس ًٌ خبر ورکوي بلکً
همدا د ماضً په صٌؽو اوس نکاح تړي .
په عربً کً اٌجاب او قبول په دې ډول کٌږي :
سړي د ښځً وکٌل ته د شاهدانو په حضور کً
وواٌې َ :ن َكحت فالنة  ،دا اٌجاب سو .
د ښځً وکٌل په هؽه ګړي په جواب کً ورته
وواًٌ :
قبلت  ،دا قبول سو .
ِ
داسً هم کېدالی سً چً لومړی د ښځً وکٌل د
شاهدانو په حضور کً وواًٌ َ :زوَّ جْ ت َك فالنة  ،دا
بٌا د ښځً د وکٌل لخوا اٌجاب سو .
وروسته سړی په هؽه مجلس کً په جواب کً ورته
وواًٌ  :قبلت  ،دا د سړي لخوا قبول سو .
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لکه مخکً چً مو ووٌل په نکاح او بل هر تړون
کً چً لومړی کس په کومو الفاظو د خپلً موافقې
څرګندونه کوي هؽً وٌنا ته اٌجاب واًٌ او د
ورپسً کس وٌنا ته بٌا قبول واًٌ .
د نارٌنه او ښځً هر ٌوه پر ځای د هؽوى وکٌالن
هم اٌجاب او قبول کوالی سً .
د ماضً ډولونه
ماضً پر درې ډوله ده  ،ماضً مطلق  ،ماضً
قرٌب او ماضً بعٌد .
په اٌجاب او قبول کً د ماضً د درو واړو ډولونو
څخه هره ٌوه ماضً استعمال کېدالی سً .
د ماضً مطلق مثال مخکً بٌان سو خو که څوک د
ماضً قرٌب په صٌؽو اٌجاب ٌا قبول کوي که
نارٌنه په تړون پٌل کاوه داسً به واًٌ  :قد َنکحت
فالنة دا اٌجاب سو .
ښځه به په جواب کً داسً ورته واٌې  :قد قبلت ،
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دا قبول سو .
د نکاح او بل هر ډول تړون اٌجاب او قبول د عربً
پرته په نورو ژبو هم صحٌح کٌږي .
که څوک د عربً څخه ماسٌوا په بله ژبه نکاح تړي
هؽه به هم د همهؽً ژبً د ماضً په صٌؽو وي .
په پښتو کً هم د عربً په شان د تېري زمانً دا
درې ډولونه سته  ،م َطلَّ َقه تېره زمانه  ،نژدې تېره
زمانه او لٌری تېره زمانه .
د مطلقی تېري زمانې صٌؽه هؽه فعل ٌا صٌؽې ته
واًٌ چً د هؽه څخه فقط دونه معلومٌږي چً دا
کار په تېر وخت کً سوى دى  ،خو دا نه ورڅخه
معلومٌږي چً دا کار په نژدې تېر وخت کً سوى
دى او که په لٌري تېر وخت کً سوى دى .
د نژدې تېري زمانې صٌؽه هؽه فعل ٌا صٌؽې ته
واًٌ چً د هؽه څخه دا معلومٌږي چً دا کار په
نژدې تېر وخت کً سوى دى .
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د لٌري تېري زمانې د صٌؽې څخه بٌا دا معلومٌږي
چً دا کار په لٌري تېره زمانه کً سوى دى .
د درو واړو مثالونه په دې ډول دي :
ما ډوډۍ وخوړله دا م َطلَّ َقه ماضً ده
ما ډوډۍ خوړلې ده دا نژدې ماضً ده
ما ډوډۍ خوړلې وه دا لٌري ماضً ده
د دې مثالونو څخه راته معلومه سوه چً که د وکٌل
په توسط د نکاح اٌجاب او قبول په م َطلَّ َقه ماضً
کٌږي نو داسً به واًٌ :
د ښځً وكٌل :
ما پالنكۍ و پالنكً ته په نكاح وركړله
د سړي وكٌل :
ما پالنكۍ و پالنكً ته په نكاح قبوله كړله .
په ماضً قرٌب ٌا نژدې ماضً اٌجاب او قبول
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داسً كٌږي :
د ښځً وكٌل :
ما پالنكۍ و پالنكً ته په نكاح وركړې ده .
د سړي وكٌل :
ما پالنكۍ و پالنكً ته په نكاح قبوله كړې ده.
په ماضً بعٌده ٌا لٌري ماضً اٌجاب او قبول داسً
كول كٌږي :
د ښځً وكٌل :
ما پالنكۍ و پالنكً ته په نكاح وركړې وه .
د سړي وكٌل :
ما پالنكۍ و پالنكً ته په نكاح قبوله كړې وه .
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دالٌل
هللا
محمد

د نكاح تړون د
د زٌنب بنت جحش
سره د ماضً مطلق په صٌؽه داسً په

قرآن پاك كً بٌان كړى دى :
ضى َزٌْد ِم ْن َها َو َطرً ا َزوَّ جْ َنا َك َها
َفلَمَّا َق َ

(االحزاب اٌت ) ٖ7

ژباړه  :نو څه مهال چً زٌد د زٌنبً څخه خپل
حاجت پوره كړى ( ٌعنً طالق ًٌ وركړى  ،عده
ٌې تېره سوله ) موږ تا ته په نكاح دركړله .
َزوَّ جْ َنا َك َها د ماضً مطلق صٌؽه ده په پښتو ًٌ معنا
داسً ده  :موږ تاته په نكاح دركړله .
ٌوې ښځً د خپل ځان د نكاح اختٌار رسول هللا
ته
ته وركړى  ،بٌا ٌوه سړي رسول هللا
ووٌل  :دا ښځه ما ته په نكاح راكړه  ،رسول
د هؽې نكاح د دې صحابً سره د ماضً
هللا
قرٌب ٌا نژدې تېري زمانً په صٌؽه داسً وتړل :
َق ْد َزوَّ جْ َنا َك َها

(رواه البخاري)
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ژباړه  :موږ دا تا ته په نكاح در كړې ده .
په عربً كً چً د ماضً مطلق پر صٌؽه قد داخل
سً ماضً قرٌب ورڅخه جوړٌږي .
د پښتو په محاوره كً د نكاح او داسً بل تړون
اٌجاب او قبول د ماضً قرٌب ٌا نژدې تېري زمانې
په صٌؽو ؼوره او هم د فهم وړ ښكاري .
په دې ډول چً د ښځً وكٌل په اٌجاب كً وواًٌ :
ما پالنكۍ و پالنكً ته په نكاح وركړې ده .
د سړي وكٌل په قبول كً وواًٌ :
ما پالنكۍ و پالنكً ته په نكاح قبوله كړې ده.
د نكاح په َع ْقد او تړون كً كه ٌو طرؾ د مستقبل
ٌعنً د امر صٌؽه وكاروي او بل طرؾ د ماضً
صٌؽه استعمال كړي دا هم صحٌح كٌږي .
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د مثال په ډول ٌو سړى د ښځً وكٌل ته وواًٌ  :ته
پالنكۍ ښځه كوم چً ته ٌې وكٌل ًٌ ماته په نكاح
راكړه .
د ښځً وكٌل په هماؼه ګړي د شاهدانو په حضور
كً ورته وواًٌ :
ما په نكاح دركړې ده .
ځكه دلته د ښځً وكٌل د نارٌنه له خوا هم وكٌل
ګرځً  ،د نكاح په َع ْقد كً ٌو نفر د دواړو لخوا
وكٌل ګرځېدالى سً  ،د وکٌل وٌنا هم اٌجاب او هم
قبول ګڼل كٌږي .
په مخكنً حدٌث كً چً ٌوې ښځً د خپلً نكاح
ته وركړى وو او بٌا ٌوه
اختٌار رسول هللا
صحابً رسول هللا ته ووٌل َ :زوجْ نٌِ َها دا ښځه ما ته
په نكاح راكړه  ،هلته رسول هللا هم د ښځً او
هم د سړي لخوا وكٌل وټاكل سو  ،نو د دوى دواړو
نكاح ٌې د شاهدانو په حضور داسً وتړل َ :ق ْد
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آن .
َزوَّ جْ َنا َك َها ِب َما َم َع َ
ك ِمنْ ْالقرْ ِ

(بخاري عن سهل بن سعد)

ژباړه  :موږ دا تاته ددې كبله چً ستا څه اندازه
قرآن ٌاد دى په نكاح در كړې ده .
د رسول هللا

په همدې وٌنا د دوى دواړو تر

منځ نكاح و تړل سوله .
شاهدان
نكاح په اٌجاب او قبول هؽه مهال تړل كٌږي چً د
شاهدانو په حضور كً وسً شاهدان د نكاح د پاره
شرط دي  ،نكاح بېله شاهدانو څخه نه تړل كٌږي .
د نكاح شاهدان لږ تر لږه باٌد دوه نفره نارٌنه ٌ ،ا ٌو
نارٌنه او دوې ښځً وي .
همدا ډول د شاهدانو شرطونه باٌد پوره وي ٌعنً
مسلمانان  ،عاقالن  ،بالؽان او آزاد وي ځكه د
كوچنً  ،لٌونً  ،کافر او مرًٌ شاهدي د نكاح په
تړون كً نه صحٌح كٌږي .
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د ښځو ډلً
د نكاح په مسبله كً ښځً پر درو ډلو وېشل كٌږي
ٌوه ډله هؽه ښځً دي چً د هؽو سره د سړي نكاح
صحٌح كٌږي .
دوهمه ډله هؽه ښځً دي چً د هؽوى سره د ٌو
وجهً او سبب لكبله د موقت وخت د پاره نكاح نه
صحٌح كٌږي  ،خو كه هؽه وجه او سبب لٌري سً
چً د هؽه په سبب نكاح نه صحٌح كېدله بٌا د هؽً
سره نكاح تړل كېدالى سً .
درٌمه ډله هؽه ښځً دي چً په ټول عمر كً د
هؽوى سره نكاح نه صحٌح كٌږي  ،دؼو ښځو ته
م َحرَّ َمات واًٌ .
ُم َح َّر َم ُ
ات
د سړي م َحرَّ َمات هؽو ښځو ته واًٌ چً هٌڅ كله
ًٌ د هؽو سره نكاح نه صحٌح كٌږي .
م َحرَّ َمات پر درې ډوله دي :
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َن َس ِبً م َحرَّ َمات  ،رضاعً م َحرَّ َمات او صِ ه ِْري
م َحرَّ َمات
د سړي َن َس ِبً م َحرَّ َمات هؽو ښځو ته واًٌ چً د
نسب لكبله داسً خپلوي ورسره ولري چً هٌڅ كله
ٌې تر منځ نكاح نه صحٌح كٌږي لكه لور  ،خور او
مور .
صِ ه ِْري م َحرَّ َمات بٌا وهؽو ښځو ته واًٌ چً د نكاح
د خپلوۍ لكبله ًٌ هٌڅ كله د هؽو سره نكاح نه
صحٌح كٌږي لكه مږور او خواښې .
رضاعً م َحرَّ َمات هؽو ښځو ته واًٌ چً د شٌدو
رودلو لكبله هٌڅ كله د هؽوى سره نكاح نسً تړل
كېدالى لكه رضاعً مور او رضاعً خور .
س ِبً ُم َح َّر َم ُ
ات
َن َ
هؽه ښځً چً د َن َس ِبً قرابت او خپلوۍ لكبله هٌڅ
كله نكاح نه ورسره تړل كٌږي هؽوى ته َن َس ِبً
م َحرَّ َمات واًٌ او په الندي ډول دي :
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مور  ،اناګانً  ،انا كه د مور مور وي او كه د پالر
مور وي  ،كه نژدې انا وي او كه لٌري انا وي ټولً
م َحرَّ َمات دي .
لور  ،لمسۍ  ،كړوسۍ دا هم ټولً م َحرَّ َمات دي ،
دا كه د لور د اوالدې څخه وي  ،د لور لور وي ٌا د
لور لمسۍ وي او كه د زوى د اوالدې څخه وي
ټولً م َحرَّ َمات دي .
خور  ،خورځه همدا ډول د خورځې لوڼً  ،لمسٌانً
كړوسٌانً ټولً م َحرَّ َمات دي .
ورېره د ورېرې لوڼً  ،لمسٌانً او كړوسٌانً ټولً
د سړي م َحرَّ َمات دي هٌڅ كله ٌې نكاح نه ورسره
صحٌح كٌږي .
عمه همدا راز د مور او د پالر عمه ګانً دؼه ډول
د نٌكه عمه ګانً ټولً د سړي م َحرَّ َمات دي .
خاله همدا ډول د مور او د پالر خاله ګانً  ،دؼه
راز د نٌكه خاله ګانً هم ټولً د سړي م َحرَّ َمات دي
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هٌڅ كله ٌې هم نكاح نه ورسره صحٌح کٌږي.
صِ ْه ِري ُم َح َّر َم ُ
ات
د ښځو دوهمه ډله كومً چً هٌڅ كله د هؽو سره
نكاح نه تړل كٌږي هؽه ښځً دي چً د نكاح د
خپلوۍ لكبله د هؽو سره هٌڅ كله نكاح نه صحٌح
كٌږي  ،دؼو ښځو ته صِ ه ِْري م َحرَّ َمات واًٌ .
صِ ه ِْري م َحرَّ َمات دا دي :
خواښې  :د خپلً ښځً َن َس ِبً مور او رضاعً مور
د سړي خواښې بلل كٌږي  ،دؼه ډول د خپلً ښځً
َن َس ِبً او رضاعً اناگانً هم د سړي خواښٌانً
كٌږي او هٌڅ كله ٌې د هؽوى سره نكاح نه صحٌح
كٌږي .
د ښځً سره چً ٌو ځل نكاح وتړل سً  ،كه را
واده سً او كه را واده نسً د دؼً ښځً مور او
اناگانً د سړي م َحرَّ َمات گرځً هٌڅ كله ٌې هم
نكاح نه ورسره صحٌح كٌږي .
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بچندره  :بچندره د خپلً ښځً هؽً لور ته واًٌ
چً د بل مېړه څخه ٌې وي  ،بچندري ته په عربً
َر ِبٌبه واًٌ.
همدا ډول د خپلً ښځً هؽه لمسۍ چً د بل مېړه د
اوالد څخه ٌې وي هم د بچندري حكم لري .
د هؽً ښځً لور د سړي بچندره گرځً  ،هٌڅ كله
ٌې نكاح نه ورسره صحٌح كٌږي چً هؽه را راوده
سوې وي او څښتن ٌې نژدٌكت ورسره کړى وي .
كه څوك د داسً ښځً سره نكاح وتړي چً هؽه
لور ولري خو د را واده كولو دمخه ٌې طالقه كړي
د دې ښځً د طالق عده چً تېره سً نو بٌا دا
سړى د هؽې د لور سره نكاح تړالى سً .
حرمه ګرځً چً سړى ٌې
ځكه بچندره هؽه مهال َم َ
د مور سره نكاح وتړي او را واده ٌې كړي .
مٌره  :مٌره د پالر وهؽً ښځً ته واًٌ چً د
سړي خپله مور نه وي بلکى د مور بن ٌې وي .
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د سړي پالر ٌا نٌكه چً د ښځً سره نكاح وتړي
فقط د نكاح په تړلو دا ښځه د سړي مٌره ګرځً .
مٌره كه څه هم راواده سوې نه وي بٌا هم د تل د
پاره پر سړي حرامٌږي .
مږور  :د خپل زوى ښځه د سړي مږور بلل كېږي
او هٌڅ كله ٌې نكاح نه ورسره صحٌح كٌږي .
همدا ډول د لمسٌانو او كړوسٌانو ښځً هم د سړي
مږندي بلل كٌږي هٌڅ كله د هؽو سره د سړي نكاح
نه صحٌح كٌږي .
پورتنى ښځً ٌعنً خواښې  ،بچندره  ،مٌره  ،مږور
د سړي د نكاح د خپلوۍ لكبله م َحرَّ َمات دي هٌڅ كله
د سړي نكاح نه ورسره تړل كٌږي .
د دؼو ښځو سره لٌدنه كتنه  ،ناسته والړه جابز ده
او همدا ډول ښځه د همدؼو خپلوانو ٌعنً خپل زوم
 ،پلندر  ،بنزي او خسر سره سفر كوالى سً البته
چً امٌن هم وي .
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ځکه كه امٌن نه وي او خطره ورڅخه لٌدل كېدله
بٌا به ښځه د هؽه د فسق او بې باورۍ لکبله سفر نه
ورسره كوي .
رضاعً ُم َح َّر َم ُ
ات
د ښځو درٌمه ډله چً د هؽوى سره د تل د پاره د
سړي نكاح نه صحٌح كٌږي رضاعً م َحرَّ َمات دي .
رضاعً م َحرَّ َمات هؽو ښځو ته واًٌ چً د شٌدو د
رودلو لكبله ٌې خلپوي تر منځ راسً او پردۍ ښځه
ٌې د شٌدو رودلو لكبله مور ٌا خور وګرځً .
اعت شٌدو ردلو ته واًٌ  ،هلك ٌا نجلۍ چً په
ض َ
َر َ
وړكتوب كً د خپلً مور څخه ماسٌوا د بلً ښځً
شٌدې وروي هؽه ښځه ٌې رضاعً مور ګرځً .
لكه څه ډول چً د َن َس ِبً مور ٌعنً هؽً مور سره
چً دى ورڅخه پٌدا سوى دى د تل د پاره نكاح تړل
حرامٌږي  ،همدا ډول د هؽً ښځً سره چً د شٌدو
رودلو لكبله ٌې مور ګرځېدلې ده هم د تل د پاره
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نكاح تړل حرامٌږي .
كوم خلپوان چً د َن َس ِبً خپلوۍ لكبله د تل د پاره
نكاح نه ورسره صحٌح كٌږي د همدا ډول رضاعً
اعت ٌعنً د شٌدو رودلو لكبله
ض َ
خپلوانو سره د َر َ
هم د تل د پاره نكاح تړل حرامٌږي٘ .
اعت ډېر لږ داسً خپلوان سته چً د
ض َ
البته د َر َ
َن َس ِبً خپلوانو څخه ٌې حكم بېل دى .
رضاعً خپلوان
اعت او شٌدو رودلو لكبله چً كوم كسان
ض َ
د َر َ
حرم ګرځً او بٌا ٌې هٌڅ كله نكاح نه ورسره
َم َ
صحٌح كٌږي هؽوى دا دي :
رضاعً مور  :رضاعً مور هؽً ښځً ته واًٌ
چً هلك ٌا نجلۍ د خپل عمر په دوه كلنۍ كً د
هؽې شٌدې رو دلً وي .
٘
ْن َعبَّاس رَ ضِ ًَ َّ
هللا َع ْنهمَا َقا َل
َعنْ اب ِ
َّ
ب هًَِ ِب ْنت
اع مَا ٌَحْ رم مِنْ ال َّنسَ ِ
صلَّى هللا َع َل ٌْ ِه َوسَ لَّ َم فًِ ِب ْن ِ
ت حَ ْم َز َة َال َتحِل لًِ ٌَحْ رم مِنْ الرَّ َ
َقا َل ال َّن ِبً َ
ض ِ
أَخًِ مِنْ الرَّ ضَا َع ِة ( البخاري )
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رضاعً پالر  :رضاعً پالر هؽه چا ته واًٌ چً
هلك ٌا نجلۍ د هؽه د ښځً شٌدې رودلً وي
ښځه چً دوه كلن كوچنً ته ٌا تر دوو كلنو د كم
عمر كوچنً ته خپلً شٌدې وركړي د همدې ښځً
مېړه ددې كوچنً رضاعً پالر ګرځً .
رضاعً نٌكه  :د رضاعً مور پالر او همدا ډول د
رضاعً پالر پالر ته رضاعً نٌكه واًٌ .
رضاعً انا  :د رضاعً مور و مور ته او همدا
ډول د رضاعً پالر و مور ته رضاعً انا واًٌ .
رضاعً عمه او اكا  :د رضاعً پالر و خور ته
رضاعً عمه او د رضاعً پالر و ورور ته
رضاعً اكا واًٌ .
رضاعً خاله او ماما  :د رضاعً مور و خور ته
رضاعً خاله او د رضاعً مور و ورور ته
رضاعً ماما واًٌ .
رضاعً ورور او خور  :د رضاعً مور او د
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رضاعً پالر و زامنو او لوڼو ته رضاعً وړونه
او خوېندي واًٌ .
رضاعً ورېرونه او ورېرې ګانً  :د رضاعً
ورور زامن او لوڼً رضاعً ورېرونه او رضاعً
ورېرې ګانً كٌږي .
رضاعً خورٌان او خورځې ګانً  :د رضاعً
خور زامن او لوڼً رضاعً خورٌان او رضاعً
خورځې ګانً كٌږي .
َرضاعً زوى  :ښځه چً هلك ته خپلً شٌدې
وركړي دا هلك ددې ښځً رضاعً زوى ګرځً .
همدا ډول د دؼً ښځً د مېړه هم دا هلك رضاعً
زوى ګرځً .
ددؼه هلك زامن او لوڼً  ،لمسٌان او لمسٌانً د
دؼً ښځً او د هؽې د مېړه لمسٌان او كړوسٌان
كٌږي  ،هٌڅ كله ٌې تر منځ نكاح نه صحٌح كٌږي .
رضاعً مږور  :د رضاعً زوى ښځه د سړي
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رضاعً مږور كٌږي  ،لكه څه ډول چً د َن َس ِبً
مږور ٌعنً د َن َس ِبً زوى د ښځً سره نكاح نه
صحٌح كٌږي همدا ډول د رضاعً زوى او د
رضاعً لمسً د ښځً سره هم نكاح نه صحٌح
كٌږي .
رضاعً لور  :ښځه چً نجلۍ ته خپلً شٌدې
وركړي دا نجلۍ ددې ښځً رضاعً لور كٌږي ،
همدا ډول ددې ښځً د مېړه هم دا نجلۍ رضاعً
لور كٌږي  ،هٌڅكله ٌې هم نکاح نه ور سره صحٌح
كٌږي  ،ځكه دا ٌې رضاعً لور ده .
رضاعً زوم  :د رضاعً لور و مېړه ته رضاعً
زوم واًٌ  ،ښځه چً نجلۍ ته خپلً شٌدې وركړي
د هؽً نجلۍ مېړه ددې ښځً رضاعً زوم بلل
كٌږي او هٌڅ كله ٌې هم نكاح نه ورسره صحٌح
كٌږي .
د هؽو رضاعً خپلوانو پېژندنه چً هٌڅ كله ٌې
نكاح نه ورسره صحٌح كٌږي په لنډ ډول داسً بٌان
ٖ8
www.taleemulislam.net

سوې ده واًٌ :
از جانب شٌر دهنده همه خوٌشان شوند
و از جانب شٌر خوار زوجان و فروع
واًٌ ښځه چً كوچنً ته خپلً شٌدې وركړي د
دؼً ښځً ټول خپلوان د شٌدې رودونكً كوچنً
خپلوان ګرځً او د شٌدې رودونكً لخوا بٌا فقط
همدا كوچنى چً شٌدې ًٌ رودلً دي  ،همدا ډول
كه شٌدې رودونكى هلك وي د هؽه ښځه او كه
شٌدې رودونكې نجلۍ وي د هؽې مېړه او د دوى
اوالدونه  ،لمسٌان او كړوسٌان د شٌدې وركونكً
كورنۍ خپلوان ګرځً .
ځانګړي مسئلې
مخکً مو ووٌل چً د َن َس ِبً خپلوۍ لكبله چً كوم
حرم بلل كٌږي او هٌڅ كله ٌې تر منځ نكاح
خپلوان َم َ
اعت او شٌدو رودلو لكبله هم
ض َ
نه صحٌح كٌږي د َر َ
حرم ګرځً او هٌڅ كله ٌې نكاح نه ورسره
هؽوى َم َ
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صحٌح كٌږي .
خو ځٌنً صورتونه دا ډول دي چً په هؽو كً د
اعت لكبله
ض َ
نسب لكبله حرمت راځً خو د َر َ
حرمت نه راځً لكه :
ٌو سړى كوالى سً چً د خپلً رضاعً خور د
َن َس ِبً مور سره نكاح وتړي  ،خو د خپلً َن َس ِبً خور
د َن َس ِبً مور سره بٌا نكاح نسً تړالى  ،ځكه د
َن َس ِبً خور مور به ٌا د سړي خپله مور وي ٌ ،ا به
ٌې مٌره وي  ،ښكاره خبره ده چً د مور او مٌرې
سره نكاح نه صحٌح كٌږي .
دا ځکه چً د رضاعً خور َن َس ِبً مورد سړي هٌڅ
نه كٌږي  ،نو ځكه ًٌ نكاح ورسره كېدالى سً .
د رضاعً زوى د َن َس ِبً خور سره نكاح تړل
كېدالى سً  ،خو د َن َس ِبً زوى د خور سره نكاح
هٌڅ كله جابز كېدالى نه سً  ،ځكه د َن َس ِبً زوى
خور به ٌا د سړي خپله لور وي ٌ ،ا به ٌې ربٌبه
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ٌعنً بچندره وي د لور او د بچندري سره نكاح نه
صحٌح كٌږي .
اعت مده
ض َ
د َر َ
اعت ٌعنً شٌدو رودلو مده دوه كاله ده  ،هلك
ض َ
د َر َ
ٌا نجلۍ چً د خپل عمر په دوه كلنۍ كً د ښځً
شٌدې ورودي هؽه ښځه د دې هلك او نجلۍ
رضاعً مور ګرځً .
كه كوچنى تر دوه كلنۍ وروسته د ښځً شٌدې
ورودي شٌدې ورکونکې ښځه ٌې رضاعً مور نه
ګرځً .
اعت مده
البته د امام ابوحنٌفه
ض َ
په آند د َر َ
دوه كاله او شپږ مٌاشتً ده  ،كه هلك ٌا نجلۍ د
دېرشو مٌاشتو په عمر كً دننه د ښځً شٌدې
اعت حكم په ثابتٌږي .
ض َ
ورودلې نو د َر َ
اعت حكم په ٌو ځلً تى رودلو ثابتٌږي ،همدا
ض َ
د َر َ
ډول د لږو شٌدو په رودلو سره هم ثابتٌږي  ،دؼه
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راز كه ښځه په لوښً كً خپلً شٌدې ولوشً  ،بٌا
ٌې كوچنً ته په جوشك ٌا كاچوؼه کً وركړي پدې
اعت حكم ثابتٌږي .
ض َ
سره هم د َر َ
اعت اثبات
ض َ
د َر َ
هلك او نجلۍ چً د ښځً شٌدې رودلً وي  ،دا
اعت كه څه هم د ٌوې ښځً په وٌنا ثابت سوى
ض َ
َر َ
وي د دې هلك او نجلۍ تر منځ باٌد نکاح و نه تړل
سً .
همدا ډول د هؽو كسانو سره ٌې هم باٌد نکاح و نه
اعت لكبله ٌې تر
ض َ
تړل سً كوم چً د همدؼه َر َ
منځ د نكاح حرمت راځً .
خو كه د هلك او نجلۍ تر منځ نكاح تړل سوې وي
وروسته ٌوه ښځه وواًٌ  :ما دوى دوو ته شٌدې
وركړي دي او دوى دوه رضاعً ورور او خور
دي  ،نو په دې حالت کً د همدې ښځً د وٌنا لكبله
ددې هلك او نجلۍ تر منځ بېلتون نه راوستل كٌږي ،
اعت هم د نورو احكامو په شان ٌو حكم
ض َ
ځكه َر َ
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دى ٌ ،وازي د ښځو په شاهدي نه ثابتٌږي بلكً د
دوو نارٌنه وو او ٌا ٌوه نارٌنه او دوو ښځو په
شاهدۍ سره ثابتٌږي .
البته په دې ډول حالت كً چً د هلك او نجلۍ تر
منځ نكاح تړل سوې وي او وروسته ٌوه ښځه واًٌ
چً ما تاسو دواړو ته شٌدې دركړي دي تقوا دا ده
چً دا سړى دې ښځً ته طالق وركړي او د طالق
په وسٌله ٌو د بل څخه بېل سً .
په عالمګٌري کً واًٌ  :داسً مسبله څلور شکلونه
لري .
لومړی  :که ددې ښځً وٌنا مېړه او ماٌنې رښتٌا
وبلل نو نکاح ٌې تر منځ فاسدٌږي .
دوهم  :که هلک ددې ښځً وٌنا رښتٌا وبلل خو
نجلۍ ٌې خبره درواغ بلل په دې صورت کً هم
نکاح فاسدٌږي البته نجلۍ د خپل ولور مستحقه ګڼل
کٌږي .
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درٌم  :که هلک ددې ښځً خبره درواغ وبلل خو
نجلۍ بٌا ددې ښځً وٌنا رښتٌا ګڼل  ،بٌا نجلۍ و
خپل مېړه ته د قسم ورکولو حق لري  ،که مېړه ٌې
د قسم اخٌستلو څخه ډډه وکړي نو قاضً ٌې تر منځ
بٌلتون راوستالی سً .
څلورم  :که هلک او نجلۍ دواړو ددې ښځی خبره
درواغ بلل او دا ښځه ٌې په دې وٌنا کً رښتٌنې نه
ګڼل نو د تقوا له مخً ؼوره دا ده چً طالق
ورکړي او سره بېل سً .
لکه څنګه چً رسول هللا صلی هللا علٌه و سلم عقبه
ٙ
ته د مشورې په ډول حکم کړى
بن الحارث
وو  ،چً عقبه خپله هؽه ښځه د ځان څخه بېله کړي
کومه چً د واده وروسته ٌوې ښځً ورته ووٌل ما
تا او ستا دؼً ښځً ته شٌدې ورکړي دي او تاسً
په خپل منځ کً رضاعً ورور او خور ٌاست .
ٙ
ث
ار ِ
َعنْ ع ْق َب َة ب ِ
ْن ْالحَ ِ
َ
ْن َع ِزٌز َفأ َ َت ْته ا ْمرَ أَة َف َقالَ ْ
ضعْ ت ع ْق َب َة َوالَّتًِ َت َزوَّ َج َف َقا َل لَهَا ع ْقبَة مَا
أَ َّنه َت َزوَّ َج ا ْب َن ًة ِِل ِبً إِهَا ِ
ت إِنً َق ْد أَرْ َ
بب ِ
صلَّى َّ
هللا
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِب ْال َمدٌِ َن ِة َفسَأَلَه َف َقا َل رَ سول َّ ِ
هللا َ
ول َّ ِ
أَعْ لَم أَ َّنكِ أَرْ َ
ضعْ ِتنًِ َو َال أَ ْخ َبرْ ِتنًِ َفرَ كِبَ إِلَى رَ س ِ
صلَّى َّ
َّ
ْ
هللا َع َل ٌْ ِه َوسَ ل َم َك ٌْؾَ َو َق ْد قٌِ َل َف َفارَ َقهَا عقبَة َو َن َكحَ ْ
ت َز ْوجً ا َؼ ٌْرَ ه ( البخاري )
َ

ٗٗ
www.taleemulislam.net

موقت حرمت
په مخكنٌو پاڼو كً چً كومً ښځً ٌادي سوې دا
هؽه ښځً وې چً د نسب  ،خېښۍ او شٌدو رودلو
لكبله ٌې د تل د پاره نكاح سړي ته حرامٌږي .
اوس ٌو شمېر هؽه ښځً ذكر كوو چً د هؽو سره
د سړي نكاح د ٌو داسً وجهً لكبله نه صحٌح
كٌږي چً هؽه وجه له منځه تلالى سً  ،چً ودې
ډول حرمت ته موقتً حرمت واًٌ .
په دابمً حرمت کً كوم چً د نسب  ،خېښۍ او
حرم ګرځً ،
اعت لكبله راځً سړى د ښځً َم َ
ض َ
َر َ
حرم سره لٌده كاته  ،ناسته والړه او سفر کول
د َم َ
ټول جابز دي لكه د پالر او ورور سره چً جابز
دي .
حرم نه ګرځً
په موقتً حرمت سره سړى د ښځً َم َ
نو ځكه د داسً سړي سره د ښځً لٌده كاته  ،ناسته
والړه او سفر جابز نه دي .
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په موقتً ډول چً د كومو ښځو سره نكاح نه تړل
كٌږي هؽوى دا دي :
د بل منكوحه ٌعنً ښځه ٌ :وه ښځه چً د چا په
نكاح كً وي د دؼً ښځً سره د بل هٌچا نكاح نه
تړل كٌږي  ،د بل پر ښځً چً څوك نكاح تړي
هؽه ته هٌڅ اعتبار نه وركول كٌږي او نه تړل
كېدالى سً .
همدا ډول ٌوه ښځه چً كونډه سً تر هؽه وخته
پوري چً دا ښځه د خاوند د وفات په عده كً وي د
هٌچا نكاح نه ورسره صحٌح كٌږي .
د ښځً سره كه څوك د وفات په عده كً نكاح
وتړي نکاح ٌې نه تړل کٌږي او نه اعتبار وركول
كٌږي .
دؼه ډول د هؽً ښځً سره هم نكاح نه تړل كٌږي
چً هؽه د بابن طالق ٌا د رجعً طالق په عده كً
وي .
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البته ددې ښځً هؽه مېړه چً دا د هؽه د طالق په
عده كً ده د بابن طالق په عده كً ال هم نكاح
ورسره تړالى سً .
همدا ډول خپل مٌړه ٌې د رجعً طالق په عده کً
بېله نكاح تړلو څخه هم رجوع ورته كوالى سً .
د خپلً ښځً د خور  ،خاله  ،عمه  ،ورٌرې او
خورځې سره هم تر هؽه مهاله د سړي نكاح نه
صحٌح كٌږي تر څو چً دا ښځه ٌې په نكاح كً
وي ٌ ،ا ٌې د طالق په عده كً وي .
ځکه سړی په ٌوه وخت کً که څه هم د طالق د
عدې وخت وی داسً دوې ښځً نسً په نکاح
کوالی چً په هؽوی دوو کً که هره ٌوه نارٌنه
فرض کړله سً نو د هؽً بلً سره ٌې نکاح نه تړل
کٌږي .
څلور ښځً چً د چا په نکاح کً وي هؽه هم د
پنځمی ښځً سره نکاح نه سً تړالی .
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همدا ډول که په دې څلورو ښځو کً ٌوې ته طالق
ورکړي تر څو چً د طالقً سوي ښځً د طالق
عده پوره سوې نه وي بٌا هم دا سړی د بلً ښځً
سره نکاح نسً تړالی .
خو که په څلورو ښځو کی ٌې ٌوه ښځه وفات سً ،
ٌا ٌوې ښځً ته طالق ورکړي او د هؽې عده پوره
سً نو بٌا د بلً ښځً سره نکاح تړالی سً .
د مسلمانً ښځً نکاح د ٌهودي  ،عٌسوي  ،بوداًٌ
او بل هر ډول مشرک او کافر نارٌنه سره نه صحٌح
کٌږي .
همدا ډول د مسلمان نارٌنه نکاح هم د اهل الکتاب
ٌعنی د ٌهودۍ او عٌسوۍ ښځً څخه پرته د بلً
مشرکً او کافري ښځً سره نه صحٌح کٌږي .
ُم َت َعاقِد ٌا تړونکی
مخکً مو ولوستل چً نکاح په اٌجاب او قبول تړل
کٌږي  ،هؽه دوه کسان چً د شاهدانو په حضور
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کً اٌجاب او قبول کوي هؽو ته د نکاح تړونکً
وٌل کېږي .
نکاح هم د نورو معامالتو په شان تړون دى  ،د
فقهً په اصطالح کً تړون ته َع ْقد واًٌ  ،کوم دوه
کسان چً تر منځ َع ْقد تړي هؽو دوو ته بٌا م َت َعاقِدان
ٌعنی تړونکً وٌل کٌږي .
د نکاح تړونکً د صالحٌت او واک له مخً څلور
ډوله دي  ،چً د اصٌل  ،ولً  ،وکٌل او فضولً په
نامه ٌادٌږي او په الندي ډول ورباندي رڼا اچوو.
اصٌل
اصٌل هؽه تړونکً ته واًٌ چً هؽه د داسً تړون
اٌجاب ٌا قبول کوي چً هؽه تړون دی د خپل ځان
د پاره کوي .
نارٌنه او ښځه چً ٌو د بل سره په نکاح تړلو
راضً سً  ،که دوى دوه د شاهدانو په حضور کً
ٌو د نکاح اٌجاب او بل ٌې قبول وکړي  ،نکاح ٌې
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تر منځ وتړل سوه  ،په دؼه تړون کً دوى هر ٌو
اصٌل بلل کٌږي  ،ځکه دوى هر ٌوه د نکاح د
تړون اٌجاب او قبول پخپله د خپلو ځانونو د پاره
وکړى .
وکٌل
هر عاقل او بالػ نارٌنه او ښځه کوالی سً چً په
خپله خوښه د خپلً نکاح تړون پخپله وتړي  ،دا
ډول کسان که د خپلً نکاح د تړلو واک او اختٌار
بل چا ته ورکړي  ،څو هؽه د ده د نکاح اٌجاب ٌا
قبول وکړي هؽه ته وکٌل واًٌ .
وکٌل هم باٌد داسً څوک وي چً هؽه ته په
شرٌعت کً وکالت ورکول کېدالی سً .
کوم کس چً بل چا ته د خپل کار وکالت ورکوي
هؽه ته م َوكل واًٌ .
وکٌل ته چً څونه اختٌار ورکول سوى وي په هؽه
اندازه د خپل م َوكل استازٌتوب کوالی سً .
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عام او خاص وکالت
وکالت دوه ډوله دى  ،عام وکالت او خاص وکالت ،
د نکاح په تړون کً عام وکالت دې ته هم وٌالی
سو چً ٌو څوک بل چا ته اختٌار ورکړي او ورته
وواًٌ چً د ٌوې ښځً سره زما نکاح را وتړه ،
پدې صورت کً د وکٌل وکالت عام دى د هري
ښځً سره چً نکاح ور وتړي نکاح ٌې صحٌح او
الزمٌږي .
د نکاح په تړون کً خاص وکالت داسً هم کېدالی
سً د مثال په ډول د ٌوې نجلۍ شٌرٌنً ورکول
سوې وي د دسمال پر مهال چً څه وخت نکاح
تړل کٌږي ښځه خپل وکالت ٌو چا لره ورکړي  ،دا
وکالت خاص دى دا وکٌل فقط د هؽه هلک سره د
دې نجلۍ نکاح تړالی سً کوم چً ترمخه ٌې
شٌرٌنً هؽه ته ورکول سوې ده  ،اوس ٌې دسمال
ورکوي .
که وکٌل د خپلً م َوكلً نکاح د همدؼه نفر څخه
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پرته د بل چا سره وتړي نکاح ٌې نه الزمٌږي ،
ځکه وکٌل ته د ښځً له خوا د دې معلوم نفر څخه
پرته د بل چا سره د نکاح تړلو اختٌار نه دى
ورکول سوى .
وکٌل فقط دونه کوالی سً څونه چً اختٌار ورکول
سوى وي .
د وکٌل هؽه تړون چً د م َوكل لخوا ٌې اجازه
ورکول سوې نه وي پر م َوكل نه الزمٌږي .
ولً
نابالؽه کوچنی او لېونی د فقهً په اصطالح کً
قاصر بلل کٌږي  ،دوى د عقل نه درلودلو لکبله
خپله نکاح نه پخپله تړالى سً او نه ٌې د وکٌل په
ذرٌعه تړالی سً .
ځکه لېونى او نابالؽه کوچنی د شرٌعت د قانون له
مخً د دې وړ او اهل نه دي چً هؽوى خپله نکاح
پخپله ٌا د وکٌل په ذرٌعه د بل چا سره وتړي .
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د قاصر ٌعنً د نابالؽه کوچنً او لېونً د نکاح
اختٌار چً په شرٌعت کً کوم کس ته ورکول سوى
وي هؽه ته د دې قاصر ولً واًٌ .
د نابالؽه هلک او نابالؽً نجلۍ د نکاح ولً په
لومړي ځل کً پالر او بٌا ٌې د پالر پالر دى  ،که
پالر او نٌکه ٌې نه درلودل بٌا ٌې د پالر اوالدونه
ٌعنً وړونه او بٌا وراره ګان دي .
که پالر ٌې نارٌنه اوالدونه نه درلودل بٌا ٌې د نٌکه
اوالدونه ٌعنً اکاګان او بٌا د هؽو زامن ٌې ولٌان
بلل کٌږي .
د اولٌاوو صالحٌت او واک ځان ته ټاکلی حد لري
د اولٌاوو د پېژندنً او صالحٌتونو تفصٌلً بحث د
فقه المبتدي په درٌم ټوک کً ان شاء هللا راځً .
فضولً
فضولً هؽه تړونکً ته واًٌ چً پر خپل سر د
بل چا د پاره نکاح ٌا بل َع ْقد تړي  ،دا په داسً
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حالت کً چً دی د هؽه لخوا نه وکٌل ټاکل سوى
وي او نه ٌې شرعا ولً وي .
د اصٌل  ،وکٌل او ولً د نکاح تړون د اٌجاب او
قبول وروسته نافذ او الزم کٌږي .
د فضولً د نکاح تړون د اصٌل پر اجازه موقوؾ
کٌږي  ،که اصٌل د فضولً تړون قبول کړي اجازه
ورکړي هلته بٌا دا تړون الزم او د اعتبار وړ بلل
کٌږي  ،خو که اصٌل د فضولً تړون رد کړي بٌا د
فضولً تړون ته هٌڅ اعتبار نه ورکول کٌږي .
د بلوغ اختٌار
نابالؽه نجلۍ که پالر ٌا نٌکه په نکاح ورکړي نو څه
وخت چً دا نجلۍ بالؽه سً د بلوغ په مهال کً دا
نجلۍ همدا د پالر او نٌکه لخوا د تړل سوي نکاح د
فسخ کولو اختٌار نه لري .
نابالؽه نجلۍ که د پالر او نٌکه څخه ماسٌوا نورو
اولٌاوو لکه وړونو او اکاګانو په نکاح ورکړې وي
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هلته بٌا دا نجلۍ د بلوغ خٌار لري ٌعنی څه مهال
چً بالؽه سً نکاح فسخ کوالی سً .
بالغه نجلۍ
بالؽه او عاقله نجلۍ د خپلً نکاح اختٌار پخپله لري
د دې د نکاح اختٌار چً د بلوغ ترمخه د اولٌاوو
سره وو هؽه د اولٌاوو اختٌار ٌې په بلوغ سره
ختمٌږي .
پالر او ورور خپله بالؽه او عاقله لور او خور د
هؽې د اجازې پرته په نکاح نسً ورکوالی .
که پالر ٌا ورور د خپلً بالؽً لور او بالؽً خور
نکاح د هؽې د اجازې پرته د ٌو چا سره وتړي دا
نکاح ددې نجلۍ پر اجازه موقوفه کٌږي  ،ځکه په
دې صورت کً پالر او ورور فضولً دي .
که انجلۍ اجازه ورکړي هؽه د پالر او ٌا د ورور
لخوا تړل سوې نکاح ٌې نافذه او الزمٌږي او که
دې رد کړله نو بٌا هؽه د پالر ٌا د ورور لخوا تړل
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سوې نکاح ٌې بې اعتباره او باطلٌږي .
بالؽه او عاقله نجلۍ چً د خپلً نکاح اختٌار پالر
ته ورکړي بٌا ٌې پالر وکٌل ګرځً  ،د وکالت په
اساس ٌې په نکاح ورکوالی سً .
که نجلۍ خپل پالر ته عام وکالت ورکړي پالر ٌې
هر چا ته په نکاح ورکوالی سً او که د ٌو معلوم
نفر سره ٌې د نکاح تړلو اختٌار ورکړي بٌا فقط د
هماؼه کس سره که نکاح ور وتړي نکاح ٌې
الزمٌږي .
کوم کس چً بل چا ته وکالت ورکوي هؽه ته م َوكل
واًٌ  ،م َوكل هر وخت کوالی سً چً خپل وکٌل د
وکالت څخه معزوله او ګوښه کړي .
د پٌغلً اجازه
د بالؽً او عاقلً نجلۍ نکاح د هؽې په اجازه تړل
کٌږي  ،البته بالؽه نجلۍ که پېؽله وي ٌعنً تر اوسه
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ٌې د چا سره نکاح او واده نه وي سوى  ،دا ٌې د
نکاح لومړی ځل وي دا ډول ښځً ته ِبکر واًٌ .
د پٌؽلً څخه چً څه مهال اجازه اخٌستل کٌږي ،
که دا د اجازې په وخت کً پټه خوله سً او هٌڅ و
نه واًٌ دا سکوت او پټه خوله پاته کېدل ٌې هم
اجازه بلل کٌږي .
ځکه پٌؽلً د حٌاء او شرم لکبله په خوله نه سً
وٌالی چً دا په دې نکاح راضً او خوښه ده .
همدا ډول که د ژړا لکبله ٌې تر سترګو اوښکً
وبهٌږي نو دا د پټً خولې ژړا ٌې هم د رضا او
خوښۍ دلٌل او نښه بلل کٌږي .
البته که په خوله نکاح رد کړي او اجازه ورته ور
نه کړي نو بٌا ٌې نکاح نسً تړالی او که د اجازې
څخه وړاندي ٌې نکاح ورتړلې وي هؽه په ردولو
باطلٌږي .

٘7
www.taleemulislam.net

د َث ٌِّ ِبې اجازه
َثٌب هؽً ښځً ته واًٌ چً ترمخه ٌې ٌو ځلً
نکاح تړل سوې وي او وروسته کونډه ٌا طالقه
سوې وي .
د َثٌ ِبې سکوت او پټه خوله کېدل اجازه نه ګڼل کٌږي
که د َثٌ ِبې څخه د نکاح اجازه اخٌستل کېدله  ،که په
خوله ٌې اجازه ورته ورکړه خو صحٌح ده او که په
خوله ٌې اجازه ور نه کړه ٌا پټه خوله سوه بٌا ٌې
څوک په نکاح نسً ورکوالی .
د ښځً تړون
وړاندي مو ولوستل چً د بالؽً او عاقلً نجلې
نکاح ددې د اجازې پرته نسً تړل کېدالی  ،څه
مهال چً دا اجازه ورکړي نو بٌا ٌې وکٌل نکاح ور
تړالی سً .
که بالؽه او عاقله نجلۍ د شاهدانو په حضور کً
پخپله د ٌو چا سره د نکاح اٌجاب ٌا قبول وکړي د
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په آند ٌې نکاح صحٌح کٌږي ځکه د
ابوحنٌفه
امام صاحب په وٌنا د ښځو په ژبه د نکاح اٌجاب او
قبول صحٌح کٌږي .
د ابوٌوسؾ او امام محمد رحمهما هللا په آند د ښځو
په ژبه د نکاح اٌجاب او قبول نه صحٌح کٌږي ځکه
دوى واًٌ چً د ښځً پر ځای به د ښځً په اجازه
د هؽې وکٌل ٌا ولً د نکاح اٌجاب ٌا قبول کوي .
د وٌنا پر بنسټ که بالؽه او
البته د ابوحنٌفه
عاقله ښځه د خپلو اولٌاوو د اجازې پرته په ټٌټ
ولور نکاح وتړي ٌ ،ا د داسً چا سره نکاح وتړي
چً هؽه د دې کفو او سٌال نه وي نو بٌا ٌې اولٌاء د
اعتراض حق لري او د قاضً په پرېکړه او حکم
ٌې نکاح ور باطله کوالی سً .
که د اولٌاوو اعتراض د ولور پر کمښت وو بٌا که
ٌې مېړه د دې ښځً مهر مثل ٌعنً د دې د پلرنۍ
خورلوڼو د شان وړ ولور ورته پوره کړي د اولٌاوو
د اعتراض حق ٌې په ساقطٌږي .
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د سٌالۍ صفات
درې صفات داسً دي که چٌري نارٌنه په دؼو
صفاتو کً تر ښځً ټٌټ وي نو دا سړی د دې
ښځً کفو او سٌال نه بلل کٌږي .
که ښځه د خپلوانو بې اجازې د داسً چا سره نکاح
وتړي چً هؽه ٌې سٌال نه وي د ښځً اولٌاء د
قاضً په حکم دا نکاح ور فسخ کوالی سً .
دا درې صفتونه په الندي ډول دي :
لومړی دٌانت  ،دوهم نسب او درٌم کسب او مال .
فاسق د صالح سړي د لور او د صالحً ښځً کفو
او سٌال نه دى .
صالحه ښځه ٌا د صالح سړي لور که د فاسق سره د
خپلوانو د اجازې پرته نکاح وتړي اولٌاء ٌې کوالی
سً چً محکمې ته عارض سً تر څو د قاضً په
حکم ٌې نکاح ور فسخ کړي .
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د نسب له مخً د نبً علٌه السالم قوم قرٌش خپل په
منځ کً سٌاالن او برابر دي خو د عربو نور
قومونه بٌا د قرٌشو څخه ټٌټ دي .
قرٌشً ښځه که د عربو د بل قوم د سړي سره د
خپلو خپلوانو بې اجازې نکاح وتړي د ښځً اولٌاء
او خپلوان ٌې د اعتراض حق لري او د قاضً په
حکم ٌې نکاح ور فسخ کوالی سً .
د قرٌشو څخه ماسٌوا نور ټول عرب خپل منځ کً
سٌاالن او برابر ګڼل کٌږي .
د عربو څخه ماسٌوا نور ټول قومونه عجم بلل
کٌږي  ،د عجمو ټول قومونه بٌا خپل په منځ کً
سٌاالن او برابر ګڼل کٌږي .
البته عجم د عربو څخه په َن َس ِبً لحاظ ټٌټ بلل
کٌږي نو ځكه كه عربً ښځه د عجمً سړي سره د
خپلو اولٌاوو د اجازې پرته نكاح وتړي اولٌاء ٌې د
قاضً په حكم نکاح ور فسخ كوالى سً .
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د مال له مخً هؽه سړى د ښځً سٌال گڼل كٌږي
چً هؽه لږ تر لږه د خپلً ښځً د ٌوې مٌاشتً
خرڅ ولري او هم د ښځً د ولور هؽونه مقدار وسع
ولري كوم چً هؽه بېله ځنډ څخه باٌد ادا سً چً د
فقهً په اصطالح كً مهر معجَّ ل ورته واًٌ .
په حرفه او كسب كً هم كفابت او سٌالً ته اعتبار
وركول كٌږي نو ځكه بورٌا جوړونكى د خٌاط د
لور او خٌاط بٌا د تاجر د لور او تاجر بٌا د عالم د
لور كفو او سٌال نه ګڼل كٌږي .
كفابت او سٌالً ته د نكاح په وخت كً اعتبار
وركول كٌږي .
که د نكاح پر مهال سړى د ښځً كفو او سٌال وي
او د نكاح وروسته ٌې كفابت له منځ څخه والړ سً
دلته بٌا د كفابت د نه شتون لكبله قاضً نکاح نسً
فسخ كوالى .
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ولور
په نكاح كً مهر ٌعنً ولور حتمً او الزمً دى ،
ولور د ښځً خپل ځانګړى او شخصً حق دى ،
پالر  ،ورور  ،مور او بل هر څوك چً وي د دې
حق نه لري چً د ښځً ولور د ځان د پاره واخلً
او د خپل ملك او مال په ډول د هؽه څخه كار واخلً
د ښځً د پاره چً هر څونه ولور وټاكل سً  ،هؽه
به ټول د مېړه لخوا وښځً ته وركول كٌږي .
د ښځً ولور د هؽې د اجازې پرته د خپلوانو څخه
بل څوك د دې مېړه ته نسً ور بخښالى او نه ٌې
ور كموالى سً .
د ولور زٌات مقدار ځان ته ټاكلى حد نه لري هر
څونه ولور چً د نكاح په تړون كً د دواړو خواوو
په موافقه وټاكل سً هؽونه مقدار ولور ٌې د مٌړه
پر ذمه الزمٌږي .
د ولور ټٌټ مقدار ځان ته حد لري  ،هؽه دا چً
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ولور به تر لسو شرعً درهمونو كم نه وي. 7
دمخه مو ولوستل چً د ولور زٌات مقدار ځان ته
ټاكلى حد نه لري پر هر څونه ولور چً د دواړو
خواوو موافقه وسً هؽونه ولور الزم كٌږي او هؽه
ټول د ښځً حق گڼل كٌږي .
البته زٌات ولور اخٌستل په شرٌعت كً د ستاٌنً
وړ كار نه دى بلل سوى او نه د ښځً او هم د هؽې
د پلرنۍ د پاره وٌاړ او عزت بخښً .
ولور چً هر څونه لږ وي په هؽه كً ښېگڼً او
خٌر وي .
چً خپلو ښځو ته څونه ولور
رسول هللا
وركړى دى او ٌا ٌې د خپلو لوڼو د پاره څونه ولور
د رواٌت پر
اخٌستى دى د هؽه اندازه د عاٌشې
بنسټ پنځه سوه درهمه وو  ،پنځه سوه درهمه

7
د مورخ َعلًِ بَا َشا مبَارَ ك د څٌړنً له مخً د عبدالملک بن مروان د زمانې ٌو دٌنار د نن عصر د پاو
باندي څلورو ګرامو سره برابر دى  ،نو پدې اساس لس درهمه د نهه وٌشتو ګرامو اعشارٌه پنځه اوٌا
سره برابرٌږي ځکه لس درهمه د اوو مثقالو ٌعنً دٌنارو برابر دي ( من الموسوعة الفقهٌة الکوٌټٌة )
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(  )ٔٗ87 -څوارلس سوه اوه اتٌا نٌم ګرامه
سپٌن زر کٌږي .
عجل
مهر ُم َّ
ولور ته په عربً مهر واًٌ  ،د نكاح د تړلو پر
مهال ٌا د نكاح د تړون ترمخه چً د ښځً د پاره
كوم مقدار ولور ټاكل سوى وي هؽه ته د فقهً په
اصطالح كً مهر مسمًّ (مس ّما ) واًٌ .
د مهر م َس ّمى هؽه مقدار چً باٌد د واده دمخه ادا
سً هؽه ته مهر معجل واًٌ  ،د مهر معجل تر
اداٌنً دمخه سړى د خپلً ښځً د را ودولو ؼوښتنه
نسً كوالى .
مهر مثل
که په نكاح كً ولور و نه ټاكل سً ٌ ،ا ښځه بېله
ولور څخه چا ته وبخښل سً ٌ ،ا په موخۍ وركول
سً په دا درو حالتونو كً مهر مثل الزم كٌږي .
ځكه موږ ترمخه ولوستل چً په شرٌعت كً د
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ښځً د پاره ولور حتمً او الزمً دى او د ولور
څخه پرته هٌڅ ښځه په نكاح نسً وركول کېدالى ،
البته د ولور زٌات مقدار په خلکو پوري اړه لري ،
خو لږ مقدار به ٌې تر لسو درهمونو كم نه وي .
نو ځکه د موخۍ ٌا د ولور نه ټاكلو په صورت كً
هم ولور الزمٌږي  ،دؼه ډول که ٌو چا ته ښځه بېله
ولور څخه وبخښل سً هلته هم ولور الزمٌږي .
البته مقدار ٌې د دې ښځً د پلرګنۍ ٌعنً خوېندو ،
عمه گانو او د كاكا د لوڼو د هؽو ښځو د ولور په
اندازه ټاكل كٌږي كومً چً د دې د عصر وي او
په عمر  ،دٌانت او ښكال كً دې ته ورته وي  ،دؼه
ډول ولور ته په اصطالح کً مهر مثل واًٌ .
په مهر كً د ولً تصرف
که پالر خپله نابالؽه لور د هؽې تر مهر مثل په كم
مقدار ولور وركړي ٌ ،ا خپل نابالؽه زوى ته د هؽه
په پٌسو ښځه د هؽې تر مهر مثل په زٌات مقدار
وؼواړي دا تصرؾ ٌې جابز بلل كٌږي .
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د پالر او نٌكه څخه ماسٌوا د نابالؽه نجلۍ او د
نابالؽه هلك نور خپلوان لكه وړونه او اكاگان د دا
ډول تصرؾ اختٌار نه لري .
هؽوى نسً كوالى چً نابالؽه نجلۍ تر مهر مثل په
كم ولور وركړي ٌا نابالؽه هلك ته ښځه د هؽې تر
مهر مثل په زٌات ولور وؼواړي .
ځكه د نجلۍ ولور د هؽې حق دى او د هلك ولور د
هؽه د خپل مال څخه وركول كٌږي  ،نو ځكه ٌې
وړونه او اكاگان نه د كمولو او نه هم د زٌاتولو حق
او اختٌار لري .
د ولور استحقاق
که ښځً ته ولور ټاكل سوى وي او د خلوت ٌا واده
ترمخه ٌې مېړه وفات سً  ،نو ټاكل سوى ولور په
پوره ډول د ښځً حق کٌږي او باٌد د مٌراث څخه
ٌې ورته وركول سً .
همدا راز كه ښځه را واده سً هؽه ټاكلى مقدار
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ولور پوره ورته وركول كٌږي .
که ښځً ته ولور ټاكل سوى وي او د خلوت ٌا د
واده ترمخه طالق وركول سً هلته بٌا د ټاكل سوي
ولور نٌمه برخه د ښځً استحقاق کٌږي .
د ښځً سره چً بېله ولور څخه نكاح وتړل سً او
بٌا ٌې مېړه د خلوت ٌا واده ترمخه وفات سً دا
ښځه د پوره مهر مثل حق لري .
خو که و دؼً ښځً ته تر خلوت ٌا واده ترمخه
طالق وركول سً بٌا د ولور حق نه لري  ،فقط ٌوه
جوړه كالً وركول كٌږي  ،چً ودؼو كالو ته د
فقهً په اصطالح كً متعه واًٌ .
که د ښځً په ولور کً پسونه ٌا نور حٌوانان وټاکل
سً خو د حٌوانانو صفات ٌې بٌان نه کړل سً ،
چً آٌا چاغ به وي او که مٌانه ٌا ډنګر به وي دلته
ٌې بٌا مېړه اختٌار لري  ،که د همدؼو حٌوانانو
مٌانه د ټاکل سوي شمېر په اندازه ورکوي او که ٌې
قٌمت ورکوي .
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که د ښځً د پاره ٌو ټاکلی مبلػ ولور پدې شرط
وټاکل سً چً بل وطن ته به ٌې په کډه نه بٌاًٌ ،
ٌا به بله ښځه نه پر کوي  ،که مېړه ٌې پر همدې
شرط وفا وکړي نو مهر مسمی ٌعنً هماؼه ټاکل
سوى ولور ورته ورکول کٌږي او که مېړه ٌې په
شرط وفا و نه کړله بٌا مهر مثل ورته الزمٌږي .
موخۍ
ٌوه ښځه چً د بلً ښځً په موخۍ كً وركول سً
پدې ډول چً هره ښځه د هؽً بلً ښځً د ولور په
بدله كً وشمېرل سً دؼه ته په عربً شِ ؽار واًٌ .
په اسالم كً ٌوه ښځه د بلً ښځً په ولور كً نسً
وركول كېدالى .
په آند د موخۍ نكاح فاسده ده ،
د امام شافعً
فرماٌلً دي :
نه صحٌح كٌږي  ،ځكه رسول هللا
په اسالم كً شِ ؽار ٌعنً موخۍ نسته. 8
8
َ
اإلسْ الَ ِم » (.مسلم )
َعنْ َنافِع َع ِن اب ِ
ْن عمَرَ أنَّ ال َّن ِبىَّ -صلى هللا علٌه وسلمَ -قا َل « الَ شِ َؽارَ فِى ِ
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زموږ امامان د دې نبوي حدٌث مراد دا ګڼً چً
ٌوه ښځه د بلً ښځً ولور نسً ګرځېدالى نو ځكه
د موخۍ په نكاح كً مهر مثل الزمٌږي .
البته د نكاح تړون ٌې صحٌح دى  ،ځکه دا داسً
نکاح ګڼل کٌږي لکه ولور چً پکښً ټاکل سوى نه
وي .
تعة
ُم َ
د ښځً سره تر ٌو ټاکلً وخت پوري نکاح تړل
تعة بلل کٌږي .
م َ
زموږ په وطنً اصطالح کً متعة د صٌؽې په نامه
ٌادٌږي .
د هجرت په شپږم کال د خٌبر په ؼزا کً متعه
حرامه سوې ده البته د هجرت پر اتم کال د مکې
مکرمې د فتح څخه وروسته د اوطاس په ؼزا کً
فقط د درو ورځو د پاره متعه جابز سوې ده ،
ترهؽه وروسته بٌا متعه د تل د پاره حرامه سوې ده
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نو ځکه متعه ٌعنً صٌؽه او مؤقته نکاح م َطلَّ َقه
باطله او ناجابزه ده .
د ښځو شمېر
آزاد مسلمان دوې  ،درې آن تر څلورو ښځو په ٌوه
وخت کً په نکاح کوالی سً  ،خو تر څلورو ښځو
څخه زٌاتً په ٌوه وخت کً نسً په نکاح کوالى .
د څلورو ښځو څخه که ٌوه ښځه طالقه کړي تر
هؽه مهاله چً م َطلَّ َقه ٌې د طالق په عده کً وي بٌا
هم بله ښځه نسً په نکاح کوالی .
خو کله چً د دې ښځً د طالق عده تېره سً بٌا
کوالی سً چً بله ښځه په نکاح کړي .
َقسم
د چا چً دوې  ،درې ٌا څلور ښځً په نکاح کً
وي نو د هري ښځً سره به شپه په نوبت تېروي .
همدا راز به د هؽوى تر منځ په هستوګن ځای ،
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جامو او خوراکه کً د عدالت او برابرۍ څخه کار
اخلً .
د ښځو ترمنځ نوبتً شپې تېر ته د فقهً په اصطالح
کً َقسم واًٌ  ،د ښځو تر منځ َقسم کول او ټولو ته
په برابر ډول خرڅ ورکول پر مېړه واجب دي .
د دوو  ،درو او
ځکه په قرآن پاک کً چً هللا
څلورو ښځو سره د نکاح تړلو د جواز حکم بٌان
کړى دى تر هؽه وروسته ٌې هلته داسً فرماٌلً
دي :
خ ْفت ْم أَ َّال َتعْ دِلوا َف َواحِدَ ًة أَ ْو َما َملَ َك ْ
ت
َ ..........فإِنْ ِ
َ
أَ ٌْ َمانكن ْم َذل َ َ
ِك أ ْد َنى أ َّال َتعولوا (ٖ النساء )
ژباړه  :نو که تاسو بېرېدالست چً د دوو  ،درو او
څلورو ښځو تر منځ دي عدالت و نه کړای سى  ،بٌا
ٌوه ښځه په نکاح کوئ ٌ ،ا پر خپلً مٌنځً بسنه
کوئ  ،دا د ظلم څخه د ژؼورنً تر بل هر کار
نژدې ٌعنً اسان کار دی .
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څوك چً د ٌوې ښځً څخه زٌاتً ښځً ولري ،
ٌوې ته به هم تر هؽً بلً په هستوگن ځاى ،
خوراكه  ،جامو او خرڅ وركولو كً امتٌاز نه
وركوي او نه به د ٌوې د شپې تېر په نوبت كً د
بلً ښځً سره شپه ٌا ورځ تېروي  ،البته كه ٌوه
ناروؼه وي د پوښتنً او درملنً د پاره ٌې د بلً
ښځً په نوبت كً ورتلالى سً .
په قسم كً پېؽله  ،كونډه او سپٌن سرې فرق نه سره
لري او ټول په شپه تېر كً برابر حق لري .
که په بنو كً ٌوه بلً ته د شپې تېر نوبت وبخښً
بٌا ًٌ مېړه كوالى سً چً د هؽې نوبت د هؽً بلً
سره تېر كړي  ،خو بٌا هم دا ښځه په هر وخت كً
كوالى سً چً خپل نوبت ځنً واخلً .
مېړه كوالى سً چً په خپله خوښه هره ښځه چً
ٌې زړه وي په سفر كً د ځان سره بوځً  ،خو
ؼوره دا ده چً تر منځ ًٌ هٌسكه وكړي تر څو د
ټولو زړونه خوښ وساتً .
ٖ7
www.taleemulislam.net

چً به په سفر تلى نو د ښځو تر
رسول هللا
منځ ٌې قرعه او هٌسکه كول .
څوك چً د خپلو ښځو تر منځ په كالٌو  ،خوراكې ،
هستوگن ځاى او شپه تېر كً د عدالت او برابرۍ
څخه كار نه اخلً د هؽه سزا د قٌامت په ورځ دا ده
چً نٌم بدن به ٌې وچ او فلج وي .
فرماٌلً دي  :څوك چً دوې
ځكه رسول هللا
ښځً ولري او بٌا ٌوې ته ورتېر وي نو د قٌامت په
ورځ به ٌې نٌم بدن كوږ او فلج وي .
البته د زړه په مٌنه او محبت او جماع كً د ښځو تر
منځ برابري راوستل پر مېړه الزم نه دي  ،ځكه په
زړه كً د ٌو چا سره مٌنه درلودل د انسان په
اختٌار كً نه ده او جماع هم په طبعً مٌالن پوري
اړه لري .
مسلمان باٌد د خپلو ښځو تر منځ د عدالت څخه كار
واخلً او د قسم لحاظ ًٌ وساتً .
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نهه ښځً په ٌوه وخت كً په
د رسول هللا
ځانگړتٌا وه ،
نكاح وې  ،البته دا د رسول هللا
د امت ٌو كس ال هم تر څلورو ښځو زٌاتً ښځً په
ٌوه وخت كً نسً په نكاح كوالى .
د همدؼو نهو ښځو تر منځ عدالت
رسول هللا
كاوه او په نوبت ٌې ٌوه شپه د ٌوې او بله د بلً
سره تېرول .
خو څه مهال چً ناروؼً ٌې سخته سوه ٌ ،وه شپه
د ٌوې او بله شپه د بلً سره تېرول پر تكلٌؾ سوه ،
زړه ٌې ؼوښته چً د ژوند پاتً شپې د عاٌشً
په خونه كً تېري كړي  ،هره ورځ به ٌې پوښتنه
كوله چً سبا ورځ مً نوبت د كومً ښځً سره دى
 ،هؽوى ٌې په مقصد پوه سوې چً د عاٌشې
نوبت ته ٌې تلوار دى نو ټولو اجازه ور كړه چً د
هري ښځً سره ٌې زړه وي هلته د ناروؼۍ په مده
كً واوسً .
د هؽوى د اجازې وروسته ٌې پاتً شپې د عاٌشې
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په حجره كً تېرولې  ،ترڅو د دوشنبې په ورځ
په
د عاٌشې د نوبت په ورځ ٌې د عاٌشې
ؼېږ كً د فانً دنٌا څخه د باقً دنٌا و خوا ته
رحلت او كوچ وكړى .
د عٌبونو حكم
كه د نكاح وروسته د ښځً ٌو عٌب څرگند سً مېړه
ًٌ نه سً كوالى چً د همدې عٌب لكبله نكاح فسخ
كړي او د ولور څخه اوږې سپكً كړي .
كه د نكاح وروسته څرګنده سً چً سړى لٌونى دى
ٌا د جذام او فٌس په مرض اخته دى  ،د ابوحنٌفه او
ابوٌوسؾ رحمهما هللا په آند ښځه د نكاح د فسخ
كولو اختٌار نه لري .
په آند که مٌړه ٌې په دا ډول
خو د امام محمد
ناروؼۍ اخته وو نو ښځه ٌې د نكاح د فسخ كولو
اختٌار لري .
كه سړي د جماع توان نه درلودى د مردانګۍ قوت
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ٌې ختم وو ٌعنً َع ِنٌن وو  ،دا ډول کس ته قاضً
ٌو كال مهلت وركوي  ،كه د ٌوه كال په مده كً د
جماع پر كولو وتوانٌدى نو نكاح ٌې پر خپل حال
پرېښودل كٌږي او كه د ٌوه كال په مده كً ال هم د
جماع پر كولو و نه توانٌدى بٌا قاضً كوالى سً
چً د ښځً د ؼوښتنً پر بنسټ ٌې تر منځ بېلتون
راولً  ،دا بېلتون د ٌوه بابن طالق حكم لري ،
خصً هم د عنٌن په شان حكم لري .
اسالم قبلول
که ښځه په اسالمً وطن كً مسلمانه سً او مېړه
ٌې كافر وي نو لومړى د قاضً لخوا د دې مېړه ته
د اسالم قبلولو وړاندٌز كٌږي  ،كه مېړه ٌې هم
اسالم قبول كړى نو دواړه پر هؽه مخكنۍ نكاح چً
د كفر په حالت كً ٌې تر منځ وه پاتٌږي ٌ ،و او
بل مېړه او ماٌنه سره بلل كٌږي .
كه مېړه ٌې اسالم قبول نه كړى نو بٌا ٌې قاضً د
قضاء په حكم تر منځ بېلتون راولً  ،دا بېلتون د
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ابوحنٌفه او محمد رحمهما هللا په آند د طالق حكم
لري  ،نو ځكه دا ښځه هؽه مهال د بل سړي سره
نكاح تړالى سً چً د طالق عده پر تېره سً .
په آند دا ډول بېلتون د طالق حكم
د ابوٌوسؾ
نه لري  ،نو ځكه دا ښځه د عدې تېرولو پرته د بل
چا سره نكاح تړالى سً .
كه د كفري وطن ښځه هلته په دار الحرب كً
مسلمانه سً  ،تر څو چً درې حٌضونه ٌعنً
مٌاشتنۍ ناروؼۍ پر تېري نه سً دا د خپل كافر
مېړه د نكاح څخه بېله نه گڼل كٌږي .
كه د درو حٌضونو تر تېرېدلو دمخه ٌې مېړه هم
مسلمان سً نو بٌا دواړه پر هؽه مخكنۍ نكاح پاته
كٌږي .
كه درې ښځٌنه مٌاشتنۍ ناروؼۍ پر تېري سً او بٌا
ٌې هم مېړه اسالم قبول نه كړي تر منځ ٌې بېلتون
راځً  ،بٌا دا ښځه كوالى سً چً د ٌو مسلمان
سره نكاح وتړي .
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په مېړه او ماٌنې كً چً هر ٌو مسلمان سً او د
كفري وطن څخه د مسلمانو ټاټوبً او وطن ته
راسً نو په همدې راتګ سره د دواړو تر منځ د
نكاح اړٌكً ختمٌږي .
په آند دا ډول ښځه كوالى سً چً
د ابوحنٌفه
بېله عدې څخه سمدستً د بل چا سره نكاح وتړي
البته كه د دې ښځً اوالد په نس وي نو تر لنگون
دمخه د بل چا سره نكاح نسً تړالى .
د كتابٌې ٌعنً د ٌهودۍ او عٌسوۍ ښځً مېړه چً
مسلمان سً نو مخكنۍ نكاح ٌې صحٌح بلل كٌږي ،
ځكه مسلمان د ٌهودۍ او عٌسوۍ ښځً سره نكاح
تړالى سً .
د اهل الكتاب ٌعنً د ٌهودٌانو او عٌسوٌانو څخه
ماسٌوا د بلً كافري ښځً مېړه چً مسلمان سً په
لومړي ځل كً ٌې ښځً ته د اسالم منلو وړاندٌز
كٌږي كه ښځه هم اسالم قبول كړي دواړه پر
مخكنۍ نكاح پاته كٌږي .
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خو كه ښځه ٌې اسالم قبول نه كړي نو بٌا قاضً د
قضاء د حكم پر بنسټ دوى سره بېلوي  ،دا بېلتون د
طالق حكم نه لري  ،نو ځكه كه د واده او خلوت
دمخه دا بېلتون راسً ښځه د ولور حق نه لري خو
كه تر واده ٌا خلوت وروسته ٌې تر منځ دا ډول
بېلتون راسً بٌا ښځً ته د هؽې ولور په بشپړ ډول
وركول كٌږي .
د ارتداد حكم
په مېړه او ماٌنې کً که هر ٌو العٌاذ بالِل مرتد
سً ٌعنً د اسالم دٌن پرېږدي او د کفر دٌن ته
واوړي نو د دوى تر منځ چً نکاح وه هؽه له منځ
څخه ځً ٌ ،و د بل څخه پردی کٌږي .
د ارتداد له کبله چً د ماٌنې او مېړه تر منځ فراق
او بٌلتون راځً هؽه د طالق حکم نه لري .
که په مېړه او ماٌنه کً هر ٌو په خپل منځ کً تر
خلوت کولو وروسته ٌ ،ا د واده څخه وروسته مرتد
سً نو ښځه د پوره ولور حق لري .
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که سړی د خلوت ٌ ،ا واده څخه ترمخه مرتد سً
بٌا ٌې ښځه د ټاکل سوي ولور نٌمی حق لري .
که ښځه د خلوت او ٌا واده څخه ترمخه مرتده سً
نو بٌا د ولور حق بٌخً نه لري .
مېړه او ماٌنه که په ٌو ځاًٌ ډول ٌو ځلً مرتد سً
او بٌا بٌرته دواړه اسالم قبول کړي نو د دوى تر
منځ هؽه مخکنۍ نکاح اوس هم صحٌح ده .
مرتد د ارتداد په حالت کً نه د مسلمانً ښځً سره
نکاح تړالی سً او نه د کافري او مرتدي ښځً
سره نکاح تړالی سً .
همدا حکم د مرتدي ښځً هم دى  ،مرتده ښځه هم د
ارتداد په حال کً د هٌڅ مسلمان او کافر سره نکاح
نسً تړالی .
کفري وٌناوي
ځٌنی وٌناوي دا ډول دي چً هؽو ته کفري وٌناوي
واًٌ  ،مسلمان کله هم باٌد کفري وٌناوي و نکړي .
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که څوک په اسالم رشخن او ملنډي وهً او د
رشخن او استهزاء لکبله د کفر وٌنا وکړي دا کس د
ټولو په آند کافر کٌږي او عقٌده چً ٌې هر ډول وي
هؽه ته اعتبار نه ورکول کٌږي .
دؼه ډول هؽه کس هم د ټولو په آند کافر کٌږي چً
قصدا کفري وٌنا وکړي او پدې پوه هم وي چً دا
وٌنا کفري وٌنا ده .
که څوک د مرګ ٌا بل سخت تهدٌد او ګواښ سره
مخ سً او په زوره کفري وٌنا ته اړ اٌستل سً نو
په داسً حالت کً که کفري وٌنا تش په خوله
وواًٌ  ،د ټولو په آند نه کافر کٌږي  ،ځکه دا کس
په زړه کً مومن او د صحٌح عقٌدې څښتن دى .
دؼه ډول که د چا څخه په خطا کً کفري وٌنا ووٌل
سً هؽه هم د ټولو په آند نه کافر کٌږي ، 9د مثال
په ډول ٌو څوک ؼواړي داسً وواًٌ ٌ :ا هللا ! ته
9
صلَّى َّ
هللا َع َل ٌْ ِه َوسَ لَّ َم َ َّلِل أَ َشد َفرَ حً ا ِب َت ْو َب ِة َع ْب ِد ِه حٌِنَ ٌَتوب إِ َل ٌْ ِه مِنْ
هللا َ
عن أَ َنس بْن مَالِك َقا َل َقا َل رَ سول َّ ِ
ض َف َالة َفا ْن َفلَ َت ْ
ت ِم ْنه َو َعلَ ٌْهَا َطعَامه َو َشرَ ابه َفأ َ ٌِسَ ِم ْنهَا َفأ َ َتى َشجَ رَ ًة َفاضْ َطجَ عَ
أَحَ دِك ْم َكانَ َعلَى رَ ا ِح َل ِت ِه ِبأَرْ ِ
ك إِ َذا ه َو ِبهَا َقا ِبم ًَة عِ ْندَه َفأ َ َخ َذ ِب ِخ َطا ِمهَا ث َّم َقا َل مِنْ شِ َّد ِة ْال َفرَ ِح اللَّه َّم
فًِ ظِ لهَا َق ْد أَ ٌِسَ مِنْ رَ ا ِح َل ِت ِه َف َب ٌْ َنا ه َو َك َذلِ َ
ك أَ ْخ َطأ َ مِنْ شِ َّد ِة ْال َفرَ ِح ( مسلم )
أَ ْنتَ َع ْبدِي َوأَ َنا رَ ب َ
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زما رب ٌې او زه دي بنده ٌم  ،خو په خطا کً
داسً ځنً ووٌل سً ٌ :ا هللا ! ته زما بنده ٌې او زه
ستا رب ٌم  ،په دؼه ډول خطا او تېروتنه کً که د
چا څخه د کفر خبره وسً نو نه په کافر کٌږي .
که څوک په اختٌاري ډول کفري وٌنا وکړي خو
جاهل او ناخبر وي او پدې نه پوهٌږي چً دا وٌنا
کفري وٌنا ده د دؼه کس په کفر کً اختالؾ دى .
د کفر هؽه وٌناوي چً د ټولو په آند څوک په کافر
کٌږي هؽه د ارتداد په شان نٌک عملونه هم ټول
باطلوي او نکاح هم له منځ څخه وړي .
د کفر هؽه وٌناوي چً هؽه اختالفً دي هؽه نه
نېک عملونه باطلوي او نه نکاح له منځ څخه وړي
بلکً تر دا ډول وٌنا وروسته په استؽفار او توبه
امر کٌږي  ،ځٌنً واًٌ د احتٌاط د پاره دي نکاح
هم نوې کړي .
امام بخاري

د ابوهرٌرة
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څخه رواٌت

رانقل کړى دى چً واًٌ رسول هللا
دي :

فرماٌلً

ؾ َف َقا َل فًِ َحلِ ِف ِه َو َّ
ت َو ْالع َّزى َف ْل ٌَق ْل َال إِلَ َه
الال ِ
َمنْ َحلَ َ
إِ َّال َّ
هللا (بخاري )
ژباړه  :که څوک قسم واخلً او په قسم کً وواًٌ :
زما دي په الت او عزی قسم وي هؽه دي َال إِلَ َه إِ َّال
َّ
هللا وواًٌ .
د اوالد حکم
په پالر او مور کً چً هر ٌو تر هؽه بل پر ښه
دٌن وي نو د دوى وړوکً اوالدونه هم د هؽه تابع
بلل کٌږي .
که په مور او پالر کً ٌو مسلمان او بل کافر وي
ٌعنً مسلمان سړي د ٌهودۍ ٌا عٌسوۍ ښځً سره
نکاح تړلې وي نو د دوى کوچنً اوالدونه مسلمانان
بلل کٌږي .
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همدا ډول که په مور او پالر کً ٌې ٌو مسلمان سً
نو وړوکً اوالدونه ٌې هم په مسلمانانو کً شمېرل
کٌږي .
که په مور او پالر کً ٌو کتابً ٌعنً ٌهودى ٌا
عٌسوى وي او بل ٌې مجوسً وي  ،دلته بٌا د دوى
وړوکً اوالدونه د اهل الکتاب په ډله کً شمېرل
کٌږي  ،ځکه د اهل الکتاب دٌن تر مجوسٌت او
نورو کفري دٌنونو ؼوره دٌن بلل کٌږي .
همدا وجه ده چً په کافرانو کً ٌوازي د اهل
الکتاب ذبٌحه ٌعنً د دوى په الس د حالل سوي
حٌوان د ؼوښو خوړل مسلمانانو ته جاٌز دي .
همدا ډول ٌو مسلمان سړی کوالی سً چً د
ٌهودۍ ٌا عٌسوۍ ښځً سره نکاح وتړي .
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د کفر د حالت نکاح
کافران چً مسلمانان سً نو دوى پر هؽه خپله
مخکنۍ نکاح چً د کفر په حالت کً ٌې تړلې ده
پاتٌږي .
د کفر د حالت نکاح ٌې که څه هم د اسالم پر طرٌقه
تړل سوې نه وي بٌا هم د نکاح و تجدٌد او نوي
کولو ته اړتٌا نه لري .
د مثال په ډول ٌو کافر د داسً ښځً سره نکاح
وتړي چً هؽه د بل په عده کً وي ٌ ،ا بېله
شاهدانو څخه د ٌو ښځً سره نکاح وتړي که دا
ډول نکاح د دوى په دٌن کً جاٌز کار بلل کېدى ،
همدا سړی او ښځه که اسالم قبول کړي هؽه د کفر
د حالت پر نکاح پاتٌږي  ،د نکاح تجدٌد او نوي
کولو ته اړتٌا نه لري .
که څه هم مسلمانان خپل په منځ کً بېله شاهدانو ٌا
د بل په عده کً نکاح نسً تړالی  ،البته که ٌو كافر
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د داسً ښځً سره نكاح تړلې وي چً هؽه ٌې
حرم وي لكه خور او خورځه  ،نو د دا سً ښځو
َم َ
سره كه څه هم د دوى په دٌن كً نكاح جابز وي خو
د اسالم د قبلولو څخه وروسته به دوى سره بېلٌږي.
طالق
وړاندي مو ولوستل چً نكاح د نارٌنه او ښځً په
رضا او اجازه د شاهدانو په حضور كً په اٌجاب
او قبول تړل كٌږي .
همدا د نكاح تړون چً په كومو ځانگړو وٌناوو له
منځ څخه ځً او ختمٌږي هؽه ته طالق واًٌ .
طالق وركول ٌوازي د مېړه په اختٌار كً دى ،
ښځه مېړه ته طالق نه سً وركوالى او نه د مېړه
څخه ماسٌوا بل څوك د چا ښځً ته د هؽه د وكالت
پرته طالق وركوالى سً .
دؼه ډول په طالق وركولو كً د ښځً رضاٌت او
خوښۍ ته او هم د شاهدانو و حضور ته اړتٌا نسته .
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د طالق اچول مباح كار دى خو د اړتٌا او ضرورت
له مخً اچول كٌږي .
د نكاح تړون په بابن طالق سمدستً له منځ څخه
ځً او په رجعً طالق د نكاح تړون د عدې څخه
وروسته ختم كٌږي .
د بابن طالق او د رجعً طالق پېژندنه او حكمونه
په ورستٌو پاڼو كً درته بٌانوو .
د طالق ډولونه
طالق د وخت او شمېر له مخً درې ډولونه لري
چً هؽه دادي  :احسن طالق  ،حسن طالق او بدعً
طالق  ،همدا ډول هؽه لفظونه او كلمې چً طالق
په اچول كٌږي هؽه هم درې ډولونه دي .
لومړى د طالق صرٌح لفظونه .
دوهم د طالق هؽه لفظونه چً صرٌح نه دي خو د
صرٌح الفاظو حكم لري .
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درٌم د طالق كناًٌ لفظونه .
د طالق محل خپله منكوحه ده نو ځكه سړى هؽً
ښځً ته طالق وركوالى سً چً هؽه ٌې په نكاح
كً وي او ٌا ٌې د طالق په عده كً وي .
كه څوك خپلً ښځً ته رجعً طالق ٌا بابن طالق
وركړي او د همدې طالق په عده كً بل طالق
وركړي هؽه هم واقع كٌږي .
طالق د هؽه مېړه واقع كٌږي چً هؽه عاقل  ،بالػ
او وٌښ وي د لٌونً او نابالؽه كوچنً طالق نه
واقع كٌږي او همدا ډول د باوله طالق هم نه واقع
کٌږي  ،ځکه باوله او لٌونحاله هم د لٌونً حكم
لري ،همدا راز كه څوك بٌده وي او د بٌدو په حالت
كً و ږؼٌږي او خپلً ښځً ته طالق وركړي نو دا
طالق هم نه واقع كٌږي .
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احسن طالق
د ښځً وځانګړي مٌاشتنۍ ناروؼً ته په عربً كً
حٌض واًٌ او تر ناروؼً و وروسته مدې ته ٌې طهر
واًٌ .

د ښځً څخه د حٌض په مده كً لمونځونه ساقط
كٌږي او دؼه ډول د حٌض په مده کً روژه هم
نسً نٌوالى خو د حٌض وروسته به ٌواځً د روژو
قضاء راګرځوي .
همدا راز ښځه د حٌض په مده كً قرآن نسً
لوستالى او نه ٌې مېړه جماع ورسره كوالى سً .
احسن طالق هؽه طالق ته واًٌ چً مېړه خپلً
ښځً ته د داسً طهر په حالت كً ٌو طالق
وركړي چً په هؽه طهر كً ًٌ جماع ورسره
كړې نه وي .
ښځً ته چً د طهر په مده كً ٌو طالق وركول
سً او بٌا پرېښودله سً ترڅو عده ٌې ختمه سً ،
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نو دې ډول طالق ته احسن طالق واًٌ ٌعنً دا د
نورو طالقونو په پرتله ښه طالق بلل كٌږي .
حسن طالق
واده سوي ښځً ته ٌعنً داسً ښځً ته چً خاوند
ٌې نژدٌكت ورسره كړى د فقهً په اصطالح كً
َمدخول ِب َها واًٌ .
َمدخول ِب َها ښځً ته كه په درو طهرونو كً درې
طالقه وركول سً  ،پدې ډول چً په ٌوه طهر كً
ٌو طالق وركول سً  ،څه مهال چً ورپسې
مٌاشتنۍ ناروؼً ٌې تېره سً په بل طهر كً دوهم
طالق وركړي  ،بٌا پرېښودله سً  ،چً ورپسې
حٌض ٌې تېر سً  ،تر هؽه وروسته طهر كً درٌم
طالق وركړي و دؼه ډول طالق ته د فقهً په
اصطالح كً حسن ٌا سنت طالق واًٌ .
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بدعً طالق
بدعً طالق هؽه طالق ته واًٌ چً سړى درې
طالقه په ٌو ځاًٌ ډول ٌعنً په ٌوه لفظ درې طالقه
ښځً ته وركړي ٌ ،ا په ٌوه طهر كً درې طالقه
په بېل بېل ډول وركړي ٌ ،و ځلً ٌو طالق وركړي
بٌا دوهم طالق پسً وركړي بٌا درٌم طالق پسً
وركړي .
په بدعً طالق كه څه هم سړى ګنهكار بلل كٌږي
خو بٌا هم طالق په واقع كٌږي .
سړى چً خپلً ښځً ته درې طالقه واچوي دا كه
په ٌوه لفظ وي ٌا ٌو ٌو طالق په بېلو بېلو وختونو
كً وركړي  ،د همدؼً ښځً سره دا سړى بٌا نكاح
نسً تړالى .
هؽه ښځه چً راواده سوې نه وي او نه ٌې مېړه ور
نژدې سوى وي هؽې ته د فقهً په اصطالح كً
ؼٌر َمدخول ِب َها واًٌ .
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ؼٌر َمدخول ِب َها ښځً ته سنت او بدعً طالق
ٌوازي د شمېر او عدد له مخً وركول كېدالى سً .
ؼٌر َمدخول ِب َها ښځً ته كه د حٌض په مده كً
طالق وركول سً هؽه بدعً طالق نه بلل كٌږي .
د حاملې ښځً سنت طالق همدا راز د هؽً ښځً
سنت طالق چً د عمر د كمښت ٌا زٌاتوب لكبله
مٌاشتنۍ ناروؼً نه لري د مٌاشتو په اعتبار وركول
كٌږي .
پدې ډول چً د اول طالق څخه ٌوه مٌاشت وروسته
دوهم طالق  ،بٌا تر دوهم طالق ٌوه مٌاشت
وروسته درٌم طالق وركړي .
همدا راز دؼه ډول ښځو ته د جماع څخه وروسته
هم طالق وركول كېدالى سً .
ښځً ته كه د حٌض په مده كً طالق وركول سً
طالق واقع كٌږي  ،البته دا بدعً طالق دى  ،پكار
ده چً مٌړه ٌې رجوع ورته وكړي  ،د ورپسې
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طهر وروسته چً بل حٌض راځً چً هؽه هم ختم
سً  ،بٌا كه ٌې زړه وو طالق دي وركړي  ،خو دا
ٌې دوهم طالق شمېرل کٌږي .
د طالق وړتٌا
د طالق وركولو وړتٌا او اهلٌت ٌوازي د ښځً مېړه
لري  ،هؽه هم پدې شرط چً عاقل  ،بالػ وي او د
وٌښً په حالت كً ٌې وركړي .
لٌونى چً ښځً ته طالق وركړي طالق ٌې نه واقع
كٌږي  ،همدا ډول د لېونً و ښځً ته بل څوك هم
طالق نسً وركوالى .
د نابالؽه كوچنً طالق هم نه واقع كٌږي او نه بل
څوك د نابالؽه كوچنً و ښځً ته طالق وركوالى
سً .
دؼه ډول لٌونى او نابالؽه كوچنى د نكاح د تړون
وړتٌا او اهلٌت هم نه لري .
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د نابالؽه او لٌونً د نكاح اختٌار په شرٌعت كً د
هؽه ولً ته وركول سوى دى .
څوک چً بٌده وي نو د هؽه طالق هم نه واقع
كٌږي .
عاقل او بالػ چً بٌده وي او د خوب په حالت كً و
ږؼٌږي ٌعنً خبري وكړي  ،خپلً ښځً ته طالق
وركړي دا طالق هم نه واقع كٌږي  ،ځكه بٌده د
خوب په حالت كً هم د لٌونً او كوچنً په شان
معاؾ دى .
صرٌح طالق
په كومو وٌناوو چً طالق اچول كٌږي هؽو ته د
طالق الفاظ واًٌ .
د طالق الفاظ پر دوه ډوله دي ٌ ،و قسم ٌې هؽه
لفظونه دي چً ٌوازي د طالق د پاره كارول كٌږي
په دؼو الفاظو كه طالق وركول سً هؽه ته صرٌح
طالق واًٌ .
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د طالق ځانګړي الفاظ كوم چً ٌوازي د طالق په
معنا استعمالٌږي دا كه په هره ژبه وي ټول د طالق
صرٌح لفظونه بلل كٌږي .
د طالق صرٌح الفاظ نٌت او نښً ته اړتٌا نه لري
نو ځكه كه څوك وښځً ته د طالق صرٌح الفاظ پر
ژبه بٌان كړي او په زړه كً ًٌ د طالق وركولو
نٌت نه وي بٌا هم طالق په واقع كٌږي .
دؼه ډول كه څوك د طالق صرٌح الفاظ خپلً ښځً
ته وكاروي كه څه هم هلته داسً نښه هم نه وي چً
د هؽه څخه وفهمول سً  ،چً په دا وٌنا دى
ؼواړي خپلً ښځً ته طالق وركړي بٌا هم طالق
په واقع كٌږي .
د طالق صرٌح الفاظ هؽه دي چً د ( ط  ،ل  ،ق )
د تركٌب څخه جوړ سوي وي لكه َطلَق  ،طالق ،
مطلقة .
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كه څوك د طالق په صرٌح الفاظو مخامخ خپلً
ښځً ته د طالق نسبت كوي او هؽه مخاطبه
ګرځوي نو طالق په واقع كٌږي .
په پښتو كً د طالق صرٌح لفظونه دا ډول دي لکه
 :ده طالقه كړې ٌې  ،ته پر ده طالقه ٌې  ،ته پر ده
طالقه سوې ٌې
كه څوك په مخکنً ډول وٌنا خپل ځان ته منسوب
کړي ٌعنً د ( ده ) پر ځاى ( ما ) وواًٌ او خپلً
ښځً ته ٌې وكړي  ،كه څه هم په زړه كً د طالق
نٌت و نه لري بٌا هم ښځه پر طالقه كٌږي .
په زړه كً د طالق په اچولو طالق نه واقع كٌږي
او نه د درو ډبرو په ؼورځولو طالق واقع كٌږي ،
ځكه د خولې تلفظ او وٌنا د طالق ركن دى ٌا دا
ډول لٌكنه او اشاره وي چً هؽه د خولې د وٌنا او
تلفظ ځاى ناستً بلل كٌږي .
طالق لكه څرنگه چً د خولې په وٌنا وركول كٌږي
دؼه ډول په څرګنده لٌكنه هم طالق واقع كٌږي .
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كه څوك خپلً ښځً ته د لٌك د الري ولٌكً  :ده
طالقه كړې ٌې  ،ته پر ده طالقه ٌې  ،ته پر ده
طالقه سوې ٌې  ،نو ښځه ٌې پر طالقه كٌږي  ،ځكه
د طالق دا ډول څرګنده لٌكنه د خولې د تلفظ قاٌم
مقام او ځاى ناستې بلل كٌږي .
دؼه ډول د ګونګً په هؽه اشاره هم طالق واقع
كٌږي چً د هؽه څخه په ځانګړي ډول طالق
فهمول كٌږي ځكه د طالق ځانګړي اشارې هم د
خولې د وٌنا او تلفظ ځاى ناستً ګڼل كٌږي .
د صرٌح طالق حكم
د طالق صرٌح لفظونه نٌت او نښً ته اړتٌا نه
لري  ،د طالق په صرٌحو لفظونو ٌو رجعً طالق
واقع كٌږي .
د طالق صرٌح الفاظ ٌعنً د ( ط  ،ل  ،ق ) څخه
كه فعل لکه َطلَ َقکِ ٌا مشتق اسم لکه َطالِق جوړ سً
او د طالق عدد او شمېر ورسره ٌاد نه کړل سً ٌو
رجعً طالق په واقع كٌږي .
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د مثال په ډول كه ٌو څوك خپلً ښځً ته وواًٌ :
ت م َطل َقة  ،په دې ټولو
ت طالق ٌا ان ِ
طلقتكِ ٌا ان ِ
صورتونو كً ٌو رجعً طالق واقع كٌږي .
که په دا ډول حالت كً په زړه كً د دوو ٌا درو
طالقو نٌت وكړي بٌا هم ٌو رجعً طالق په واقع
كٌږي .
په عربً كً مصدر كله د فاعل ٌا د مفعول په معنا
هم كارول كٌږي  ،نو كه څوك د طالق د صرٌحو
الفاظو مصدر د فاعل ٌا د مفعول او ٌا هم د مفعول
مطلق په ډول وكاروي دلته كه دى د عدد نٌت و نه
لري نو هم ٌو رجعً طالق په واقع كٌږي .
دؼه ډول كه د طالق مصدر د فاعل ٌا مفعول ٌا
مفعول مطلق په ډول وكاروي او په زړه كً د دوو
طالقو نٌت ولري بٌا هم ٌو رجعً طالق په واقع
كٌږي .
خو كه د صرٌح الفاظو مصدر د فاعل ٌا مفعول او
ٌا د مفعول مطلق په ډول استعمال كړي او په زړه
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كً د درو طالقو نٌت ولري نو بٌا درې طالقونه په
واقع كٌږي  ،ځكه درې طالقه د جنس او نوع لكبله
هم فرد ٌعنً ٌو ګنل كٌږي .
د مثال په ډول كه څوك ښځً ته وواًٌ :
ت طالق طالقا دلته كه دى د عدد
ت الطالق ٌا ان ِ
ان ِ
نٌت و نه لري همداسً دا خبره ورته وكړي ٌ ،ا د
دوو طالقو په نٌت دا وٌنا ورته وكړي نو ٌو رجعً
طالق په واقع كٌږي .
كه دا وٌنا د درو طالقونو په نٌت ورته وكړي نو بٌا
درې طالقونه واقع كٌږي  ،ځكه دا د طالق نوعً
فرد بلل كٌږي .
كناًٌ طالق
د طالق كناًٌ الفاظ هؽو لفظونو ته واًٌ چً هؽه
په ځانګړي ډول د طالق د پاره نه استعمالٌږي ،
بلكً كله د طالق په معنا كارول كٌږي او كله بٌا د
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نورو معناوو د پاره استعمالٌږي ځكه نو د طالق
كناًٌ الفاظ نٌت ته اړتٌا لري .
د طالق كناًٌ الفاظ كه د طالق په نٌت استعمال سً
طالق په واقع كٌږي او كه د طالق په نٌت استعمال
نه سً  ،بلكً د طالق پرته د بلً معنا په اراده
وكارول سً بٌا طالق نه په واقع كٌږي  ،نو ځكه د
طالق كناًٌ لفظونه چً په هر حالت كً څوك
استعمال كړي دا كه د درد او د ؼضب په حالت كً
وي ٌ ،ا د خوښۍ ٌ ،ا د طالق د مذاكرې او ٌادونً
په حالت كً وي  ،خو د طالق نٌت ٌې نه وي بلكً
د طالق څخه ماسٌوا د هؽه لفظ ٌوه بله معنا ٌې
مراد وي نو بٌا طالق نه په واقع كٌږي .
البته دا حكم دٌانتا دى ٌعنً كه څوك د طالق كناًٌ
الفاظ په هر حالت كً د طالق څخه ماسٌوا د بلً
معنا د پاره وكاروي  ،د ده او د رب تر منځ حكم دا
دى چً په دا وٌنا ٌې طالق نه واقع كٌږي  ،ځكه
د هر چا په زړه او اراده علم لري .
هللا
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د كناًٌ قضاًٌ حكم
د کناًٌ طالق دٌنً حكم دمخه بٌان سو چً د سړي
په نٌت پوري اړه لري  ،كه د طالق په نٌت ٌې
وواًٌ طالق په واقع كٌږي او كه د طالق په نٌت
ٌې استعمال نه كړي بلكً د بلً معنا د پاره ٌې
وكاروي نو طالق نه په واقع كٌږي .
د طالق د كناًٌ الفاظو قضاًٌ حكم بٌا بېل دى  ،كه
څوك خپلً ښځً ته د طالق په كناًٌ الفاظو
وږؼٌږي او بٌا واًٌ  ،چً زما مقصد طالق نه وو
بلكً د ددې وٌنا څخه مً د طالق څخه ماسٌوا بله
معنا مراد وه  ،که ښځه خپل مېړه په دې وٌنا كً
درواؼجن وبولً او دعوه په وكړي چً ستا مقصد
طالق وو او په دې وٌنا زه ستا څخه بېله سوم دلته
بٌا خبره محكمې ته راجع كٌږي  ،قاضً به د دوى
تر منځ فٌصله او پرېكړه كوي چً كوم ٌو په دوى
دوو كً رښتنى دى .
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انسانان ٌو د بل په ارادو او د زړو په حاالتو هٌڅ
علم نه لري نو ځكه قاضً ته د دې سړي د زړه
اراده نه معلومٌږي چً ده دا وٌنا د كوم مقصد په
ؼرض كړې ده او دى چً كومه دعوه كوي چً
واًٌ  :زما مقصد طالق نه وو هؽه ٌې ښځه نه منً
بلكً ښځه واًٌ  :ما ته ٌې دا وٌنا د طالق په مقصد
كړې ده .
دلته قاضً د ظاهري قرٌنې او نښً پر بنسټ
فٌصله كوي په ظاهري نښه چً د هر ٌوه دعوه
رښتنې معلومېده نو قاضً به د هؽه په ګټه پرېكړه
او فٌصله كوي .
كه سړي خپلً ښځً ته دا وٌنا د ؼضب ٌا د طالق
د مذاكرې په حالت كً كړې وي نو د ظاهري
حالت څخه ٌې داسً ښكاري چً دې سړي دا كناًٌ
الفاظ د طالق په نٌت وٌلً دي .
قاضً د همدې ظاهري نښً او حالت پر بنسټ د
ښځً دعوه رښتنً ګڼً او پرٌكړه كوي چً دې
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سړي خپلً ښځً ته طالق وركړى دى او په دې
پرېكړه دا ښځه طالقه بلل كٌږي .
كه سړی د طالق كناًٌ الفاظ په داسً ٌو حالت كً
بٌان كړي چً په درد او ؼضب كً نه وي او نه د
طالق د مذاكرې مجلس وي او ښځه ٌې دعوه په
وكړي چً تا دا وٌنا ما ته د طالق په نٌت وكړله ،
خو مېړه ٌې دعوه ردوي او واًٌ چً زما مقصد
طالق نه وو  ،نو دلته بٌا ظاهري حالت د سړي پر
صدق او رښتٌنتوب داللت كوي  ،قاضً به د سړي
په ګټه پرېكړه كوي  ،د ښځً دعوه به باطلوي.
دؼه ډول قاضً د ښځً دعوه په هؽه صورت
كً هم ردوي چً مېړه ٌې د ؼضب ٌا د طالق د
مذاكرې په حالت كً په دا ډول كناًٌ الفاظو ورته
وږؼٌږي چً هؽه د ښكنځلو ٌا د ښځً د طالق
ؼوښتنً په رد كً كارول كٌږي .
لنډه داچً په كناًٌ الفاظو دٌانتا هؽه مهال طالق
واقع كٌږي چً د طالق په نٌت ًٌ وواًٌ  ،ظاهري
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حالت چً ٌې هر ډول وي هؽه ته اعتبار نه وركول
كٌږي  ،بلکً د ده او د رب تر منځ د ده نٌت ته
اعتبار وركول كٌږي .
او په كناًٌ الفاظو د قضا له مخً هؽه مهال طالق
واقع كٌږي  ،چً د ظاهري حالت څخه ٌې داسً
څرګنده سً چً ده دا وٌنا د طالق وركولو په
مقصد كړې ده .
كناًٌ الفاظ
د طالق كنابً الفاظ دوه ډوله لري ٌ ،و ډول ٌې هؽه
لفظونه دي چً په هؽه بابن طالق واقع كٌږي او بل
ډول ٌې هؽه لفظونه دي چً په هؽه رجعً طالق
واقع كٌږي .
دا دوهم ډول كه څه هم كناًٌ لفظونه دي خو حكم
ٌې د طالق د صرٌح لفظونو دى  ،نو ځكه رجعً
طالق په واقع كٌږي .
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په عربً كً فقط درې دا ډول كناًٌ لفظونه دي چً
د صرٌح الفاظو حكم لري او رجعً طالق په واقع
كٌږي هؽه دا دي :
اِعتدِي ٌ ،عنً عده تېره كړه .
ح َمكِ  ،رحِم دي زما څخه پاك كړه .
اِستبربً َر ِ
ت واحدة  ،ته ٌوه او تنها ٌې .
ان ِ
دا الفاظ كه څه هم د طالق صرٌح الفاظ نه دي  ،خو
د صرٌح طالق مقتضً او ؼوښتونكً دي ٌ ،عنً دا
الفاظ كه د طالق په نٌت خپلً ښځً ته ووٌل سً نو
معنا ًٌ دا ده چً ما طالق دركړى دى او ته دي
عده تېره كړه ٌا اوس ٌوازي او تنها سولې .
خو دا الفاظ د طالق څخه ماسٌوا په نورو معناوو
كً هم استعمالٌږي  ،ځكه اعتداد شمېرلو ته واًٌ ،
نو اعتدي په دې معنا هم ښځً ته وٌل كېدالى سً
نعمتونه ٌا بل دا ډول شى وشمېره .
چً د هللا
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استبربً رحِمكِ په دې ؼرض هم ښځً ته وٌل
كېدالى سً چً په راتلونكې زمانه كً د طالق د
پاره رحم پاك وساته .
ت واحدة په دې معنا هم خپلً ښځً ته وٌل
ان ِ
كېدالى سً چً ته په حسن او ښكال ٌا ښو صفاتو
كً جوړه نه لرې تنها او ٌوه ٌې .
د طالق ځٌنً هؽه كناًٌ الفاظ چً بابن طالق په
واقع كٌږي په الندي ډول دي :
ت بابن  .ته بېله ٌې
ان ِ
ت حرام ته حرامه ٌې
ان ِ
ِلحقًِ باهلكِ د پلرګنۍ سره دي ٌو ځاى سه .
ا َ
وهبتكِ الهلكِ  ،ته مً خپلً پلرګنۍ ته بخښلې ٌې .
فارقتكِ  ،ته مً بېله كړې ٌې .
ت حرة  ،ته آزاده ٌې .
ان ِ
استتري  ،پرده كوه .
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االزواج  ،د مړو تالښ وكړه .
ابتؽً
َ
د پورتنٌو عربً جملو ٌا د پښتو ژباړو څخه ٌې
كه څوك ٌوه جمله د طالق په نٌت او اراده خپلً
ښځً ته وواًٌ نو ښځه ٌې پر طالقه كٌږي خو په
دې سره بابن طالق واقع كٌږي ٌعنً مٌړه ٌې بېله
نكاح څخه رجوع نسً ورته وكوالى .
خو كه دا جملې د طالق په نٌت ورته و نه واًٌ
بلكً د ٌو بل مقصد د پاره ٌې ورته وواًٌ بٌا طالق
نه په واقع كٌږي .
د مثال په ډول كه څوك خپلً ښځً ته وواًٌ :
ورځه د پلرګنۍ سره ٌو ځاى سه .
ٌا داسً ورته وواًٌ :
ورځه د پالر پر كور كښېنه .
دا ډول وٌنا كه څوك د طالق په نٌت ښځً ته وكړي
ٌعنً مقصد ٌې دا وي چً ده ته طالقه كړې ٌې او
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ورځه د پالر پر كور كښېنه نو ښځه ٌې پر طالقه
کٌږي .
خو كه د طالق په نٌت ٌې نه وي وٌلً بلكً
همداسً ښځً ته وواًٌ چً ورځه د پلرګنۍ سره
ٌو ځاى سه ٌا د پالر پر كور كښېنه هلته اوسٌږه نو
بٌا په دې وٌنا طالق نه واقع كٌږي .
كناًٌ الفاظ ځان ته ټاكلً كلمې نه لري بلكً په هره
ژبه کً ځٌنً دا ډول الفاظ سته  ،چً كله د طالق
په معنا كارول كٌږي كله بٌا په نورو معناوو كً
استعمالٌږي .
نو په كناًٌ الفاظو په هؽه مهال كً طالق واقع
كٌږي چً د طالق په نٌت ٌې ښځً ته وواًٌ  ،كه
د طالق نٌت ٌې نه وي او د بلً معنا په اراده ٌې
وكړي بٌا طالق نه په واقع كٌږي .
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بل مطلب
د طالق صرٌح كلمې كه په ٌو نوع زٌاتوب ٌا صفت
موصوؾ او وستاٌل سً بٌا د كناًٌ الفاظو حكم پٌدا
كوي او بابن طالق په واقع كٌږي .
ت طالق ٌو رجعً طالق واقع
د مثال په ډول په ان ِ
كٌږي خو كه د بابن صفت ورسره ذكر سً داسً
ورته وواًٌ :
ت طالق بابن ٌعنً ته په بابن طالق طالقه ٌې نو
ان ِ
دلته بٌا بابن طالق په واقع كٌږي .
ت طالق اشدَ الطالق ته په سخت
دؼه ډول په ان ِ
طالق طالقه ٌې .
ت طالق كالجبلة  ،ته د ؼره په شان په طالق
ان ِ
طالقه ٌې هم بابن طالق واقع كٌږي .
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د نشې او زور طالق
د حرامً نشې په حالت كً كه څوك خپلً ښځً ته
طالق وركړي نو طالق ٌې واقع كٌږي د مثال په
ډول ٌو څوك قصدا شراب وچښً ٌا په چرسو او
ترٌاکو نشه سً .
البته كه څوک په جاٌز ډول نشه سوى وي  ،د
بېلګً په ډول د جراحً عملٌاتو د پاره د نشې
پٌچكارۍ ور ولګوي او نشه سً  ،د همدې نشې په
حالت كً که ښځً ته طالق وركړي  ،نو طالق ٌې
نه واقع كٌږي ځکه دا په جاٌز طرٌقه نشه کېده دي .
كره طالق هم واقع كٌږي ٌعنً كه ٌو څوك د بل
دم َ
چا لخوا تهدٌد سً او په زور ٌې اړ باسً  ،چً و
خپلً ښځً ته طالق په واچوي دا طالق هم واقع
كٌږي .
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مشروط طالق
كه څوك خپلً ښځً ته وواًٌ  :كه دي فالنكى كار
وكړى نو ته طالقه ٌې .
دؼه ډول طالق ته مشروط طالق واًٌ  ،د م َع َلق
طالق په نامه هم ٌادٌږي په مشروط طالق تر هؽه
مهاله چً شرط پر ځاى سوى نه وي طالق نه واقع
كٌږي .
خو څه مهال چً شرط پر ځاى سً بٌا طالق په
واقع كٌږي .
شرطٌه توري
د شرط توري ٌعنً هؽه كلمې چً په عربً كً د
شرط لپاره کارول کٌږي  ،څو ٌې په الندي ډول
دي  :اِن  ،اذا  ،اذا ما  ،متً
ت
ت
الدار فان ِ
اِن په معنا د ( که ) دى لكه  :ان دخل ِ
َ
طالق .
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كه ته كور ته ننوتې نو ته طالقه ٌې .
ِا َذا په معنا د ( څه مهال چً ) دى لكه  :اذا جاء
ت طالق .
صاد فان ِ
الح َ
وقت َ
څه مهال چً د لو وخت راسً نو ته طالقه ٌې .
ِا َذا َما په معنا د ( څه مهال چً ) دى لكه  :اذا ما
ت طالق .
سافرت فان ِ
څه مهال چً زه په سفر والړ سم نو ته طالقه ٌې .
َمتً په معنا د ( كه چٌري ٌا څه مهال چً ) دى لكه
ت طالق .
ت
الدار فان ِ
متً دخل ِ
َ
كه چٌري كور ته ننوتې نو ته طالقه ٌې .
د ٌمٌن انحالل
د شرط په ډول كه ښځً ته طالق وركول سً دؼه
ډول وٌنا ته د فقهً په اصطالح کً ٌمٌن هم واًٌ .
د شرط په مخکنٌو تورو كه طالق وركول سً نو
څه مهال چً شرط پر ځاى سً طالق واقع كٌږي .
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خو د دې سره ٌمٌن هم منحل كٌږي ٌ ،عنً شرط او
د شرط جزا هم له منځه ځً  ،كه دوهم ځلً څوك
هؽه كار وكړي بل طالق نه په واقع كٌږي .
د مثال په ډول ښځً ته ٌې ووٌل  :ان دخلت الدار
ت طالق  ،كه ته كور ته ننوتې نو ته طالقه ٌې .
فان ِ
په دې صورت كً كه ښځه كور ته ننوځً ٌو
رجعً طالق واقع كٌږي .
كه دا سړى و دې ښځً ته د عدې په مده كً رجوع
وكړي ٌ ،ا د عدې څخه وروسته بٌا نكاح ور سره
وتړي او د نكاح وروسته دوهم ځل بٌا دا ښځه هؽه
كور ته ننوځً دوهم طالق نه واقع كٌږي .
ځكه په اِن  ،اذا  ،اذا ما  ،متً ٌا ٌې د پښتو په هم
معنا شرطٌه تورو چً طالق وركول سً د ٌو ځلً
د پاره په دې شرط طالق واقع كٌږي  ،د شرط د پر
ځاى كېدلو سره جوخت ٌمٌن هم له منځ څخه ځً او
بل ځلً په دې شرط طالق نه واقع كٌږي .
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كلّما
د شرط په تورو كً د كلما كلمه هم ده  ،كلما په
معنا د ( هر ځلً ٌا هر مهال ) ده .
د ُكلّ َما په توري كه طالق وركول سً د مثال په
ت
ت فال ًنا فان ِ
ډول خپلً ښځً ته وواًٌ  :كلما كلّم ِ
طالق  ،هر ځلً چً ته د فالنكً سره خبري وكړې
نو ته طالقه ٌې .
په دې صورت كً كه ښځه د هؽه سره خبري
وكړي په ٌوه رجعً طالق ښځه طالقه كٌږي .
د همدې طالق وروسته كه سړى رجوع ورته
وكړي ٌا دوهم ځل بٌا نكاح سره وتړي نو د نكاح تر
تړلو وروسته که بٌا دا ښځه د هؽه کس سره وٌنا
وكړي دوهم ځل بٌا طالق واقع كٌږي ځكه د كلّما په
توري چً طالق وركول سً د شرط په پر ځاى
كېدلو ٌمٌن نه منحل كٌږي  ،بلكً شرط پر خپل
حالت پاته دى  ،كه د طالق وروسته ٌې بٌا نكاح تر
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منځ وتړل سً او بٌا هؽه دا كار وكړي نو بل طالق
په واقع كٌږي .
که د دوهم طالق وروسته بٌا نکاح ورسره وتړي او
تر نکاح وروسته كه بٌا هؽه شرط پر ځاى سً
درٌم طالق په واقع كٌږي .
تر درٌم طالق وروسته همدا مېړه بٌا نكاح نسً
ورسره تړالى  ،ځكه تر منځ ًٌ سخت حرمت
راځً چً په اصطالح كً حرمت ؼلٌظه ورته
واًٌ .
پردۍ ښځً ته طالق
پردۍ ښځً ته طالق نه وركول كٌږي  ،د مثال په
ډول که څوک داسً ښځً ته چً د ده او د هؽې تر
منځ نکاح نه وي وواًٌ  :كه دي فالنكى كار وكړى
ته طالقه ٌې .
که د دې وٌنا وروسته ٌې د هؽې ښځً سره نكاح
وتړل سوه او هؽې هؽه كار وكړى طالق نه واقع
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كٌږي .
ځکه ښځً ته مشروط ٌا نامشروط طالق هؽه مهال
ورکول کېدالى سً څه مهال چً د طالق وٌنا ورته
کوي په هؽه وخت کً ٌې دا ښځه په نکاح کً وي
البته كه د پردۍ ښځً طالق پر نكاح مشروط كړي
مثال داسً ورته وواًٌ  :كه ما ته په نكاح كړې او
بٌا تا فالنكى كار وكړى نو ته طالقه ٌې  ،په دې
صورت کً كه وروسته ٌې د هؽې سره نكاح وتړل
سوه  ،د نکاح وروسته هؽې هؽه کار وکړ کوم چً
طالق پر معلق سوى وو نو طالق واقع کٌږي .
رجعً طالق
د رجعً طالق او د بابن طالق لفظونه مو دمخه
ولوستل  ،په لنډ ډول وٌالی سو چً په صرٌحو
الفاظو رجعً طالق واقع کٌږی او په کناٌی الفاظو
بابن طالق واقع کٌږي .
دلته د رجعً طالق شمېر او هم د رجوع کولو د
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طرٌقې بٌانوو  ،د رجعً طالق شمېر دوه دی .
که څوک خپلً ښځً ته په صرٌح لفظ ٌو طالق
ورکړي  ،که دا ٌې لومړی طالق وو او تر دې
وړاندي ٌې هٌڅ کله ښځً ته طالق نه وو ورکړی ،
دا رجعً طالق سو .
که مېړه ٌې د عدې تر پوره کېدلو دمخه رجوع
ورته وکړي نو هؽه مخکنۍ نکاح ٌې تر منځ بٌرته
پر خپل حالت پاتٌږي او نوې نکاح تړل نه ؼواړي .
د رجوع کولو څخه وروسته که دوهم ځل په
صرٌحو الفاظو بل طالق ورکړي  ،دا هم رجعً
طالق دی  ،په عده کً دننه ٌې مېړه رجوع ورته
کوالی سً  ،خو په دوهم ځل طالق ورکولو د دؼً
ښځً د رجعً طالق شمېر بشپړ او پوره سو .
که د دوهم طالق څخه وروسته په عده کً رجوع
ورته وکړي ٌ ،ا تر عدې وروسته نکاح ورسره
وتړي او درٌم ځل بٌا په صرٌحو الفاظو طالق
ورکړي  ،په درٌم طالق ښځه ٌو مخ ځنً بېلٌږي او
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بٌا ٌې نه مېړه رجوع ورته کوالی سً او نه بٌا هٌڅ
کله نکاح ورسره نوې کوالی سً .
که ښځً لره په لومړي ځل کً بابن طالق ورکړي
او تر هؽه وروسته نکاح ورسره وتړي  ،د نکاح
وروسته دوهم ځل په صرٌحو لفظونو ٌو طالق
ورکړي دا هم رجعً طالق دى  ،خو وروستی
رجعً طالق ٌې دی ځکه ترمخه ٌې ٌو طالق تېر
سوى دی .
د دوهم طالق څخه وروسته رجعً طالق نسته ٌعنً
که درٌم طالق ورکړي د هؽه څخه وروسته ٌې
مېړه نه رجوع ورته کوالی سً او نه نکاح ورسره
تجدٌد او نوې کوالی سً .
د غٌر َمد ُخول ُ ِب َها طالق
د ښځً سره چً نکاح وتړل سً د خلوت او را
واده کولو څخه وړاندي د ؼٌر َمدخول ِب َها په نامه
ٌادٌږي  ،ؼٌر َمدخول ِب َها رجعً طالق نه لري .
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که د ښځً سره نکاح وتړل سً او د واده ٌا صحٌح
خلوت ترمخه په صرٌح لفظ ٌو طالق ورته ورکړي
نو بٌا ٌې مېړه رجوع نسً ورته کوالی  ،ځکه
رجوع په عده کً کٌږي  ،ؼٌر َمدخول ِب َها د طالق
عده نه لري ،ؼٌر َمدخول ِب َها د طالق څخه وروسته
سمدستً د بل چا سره هم نکاح تړالی سً .
خو که دا ٌې اول ٌا دوهم طالق وي بٌا نکاح
ورسره تړالی سً .
د رجعً طالق حکم
وړاندي مو ولوستل چً رجعً طالق َمدخول ِب َها
ٌعنً را واده سوي ښځً ته ورکول کٌږي .
َمدخول ِب َها ښځه د طالق عده تېروي د رجعً طالق
حکم دا دی چً په عده کً دننه که مېړه ٌې
وؼواړي و دې ښځً ته رجوع کوالی سً  ،د
رجوع په کولو ٌې دا ښځه بٌرته د هؽه مخکنۍ
نکاح پر بنسټ ښځه ګرځً .
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د رجعً طالق په رجوع کً د نکاح تړلو ته اړتٌا
نسته او نه د ښځً رضاٌت او خوښۍ ته کتل کٌږي
په رجعً طالق کً رجوع په ژبنً ډول هم کېدالی
سً او په عملً ډول هم کېدالی سً .
که څوک خپلً ښځً ته رجعً طالق ورکړي او د
عدې د پوره کٌدلو ترمخه ورسره الس په ؼاړه سً
ٌا ٌې مچ کړي ٌ ،ا جماع او نژدېکت ورسره وکړي
دا ټول عملً رجوع ګڼل کٌږي  ،په همدې رجوع
سره ٌې ښځه په مخکنۍ نکاح په نکاح کً پاته
کٌږي .
البته د دؼً ښځً فقط ٌو طالق پاتٌږي چً د هؽه
وروسته ٌې ال هم تر منځ نکاح تړل کېدالی سً .
که دوهم طالق په صرٌحو الفاظو وو هؽه رجعً
طالق دى او په عده کً دننه رجوع ورته کوالی
سً .
ژبنً رجوع دې ته واًٌ چً په خوله وواًٌ  :ما
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خپلً ښځً ته رجوع کړې ده  ،د همدؼً وٌنا په
کولو ٌې مخکنۍ نکاح تر منځ پاته کٌږي .
ژبنۍ رجوع که څه هم بېله شاهدانو څخه هم صحٌح
کٌږي خو بٌا هم مستحب دا ده چً سړی د شاهدانو
په حضور کً وواًٌ  :ما خپلً ښځً ته رجوع
کړې ده ترڅو د ښځً د انکار مخه ونٌول سً .
که مېړه ښځً ته وواًٌ  :ما رجوع درته کړېده او
ښځه سمدستً په جواب کی ورته وواًٌ  :زما عده
په آند دا رجوع نه
پوره سوې ده  ،د ابوحنٌفة
صحٌح کٌږي  ،البته د ملګرو په آند ٌې رجوع
صحٌح ګڼل کٌږي  ،ځکه تر همدې دمه ال ښځه په
عده کً شمېرل کٌږي .
په رجعً طالق کً که عده پوره سً  ،د عدې تر
ختمېدلو څخه وروسته ٌې مېړه رجوع نسً ورته
کوالی البته نوې نکاح ٌې تر منځ تړل کېدالی سً .
نوې نکاح د هؽو شراٌطو په ړنا کً تړل کٌږي کوم
چً په لومړي ځل نکاح تړلو کً په همهؽو شراٌطو
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نکاح صحٌح کٌدله ٌعنً هم به ښځه په راضً وي ،
هم به د شاهدانو په حضور کً نکاح تړل کٌږي او
هم به ولور ورته ټاکل کٌږي .
د طالق عده
د طالق عده د درو حٌضونو ٌعنً د درو ښځٌنه
مٌاشتنٌو ناروؼٌو په تېرېدلو پای ته رسٌږي .
خو که ښځه حامله وي ٌعنً اوالد ٌې په نس وي ،
د هؽې د طالق او د وفات عده د اوالد په زٌږونً
پای ته رسٌږي  ،تر څو چً اوالد ٌې په نس وي دا
ښځه په عده کً بلل کٌږي .
د رجعً طالق په عده کً ښځه سٌنګار کوالی سً
ښه دا ده چً په ځان زٌنت او سٌنګار وکړي تر څو
مېړه ٌې رجوع ورته وکړي  ،همدا راز مېړه ته ٌې
په کار ده چً د دې د خبرتٌا پرته خونً ته ناڅاپً
ور نه ننوځً .
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ښځه چً د طالق ٌا د وفات په عده کً وي د هؽې
سره د بل چا نکاح نه صحٌح کٌږي .
البته سړی کوالی سً چً د خپلً ښځً سره د اول
ٌا دوهم طالق په عده کً نکاح وتړي .
د بېلګً په ډول که څوک ښځً ته بابن طالق
ورکړي او دا ٌې اول ٌا دوهم طالق وي نو په عده
کً دننه ال هم نکاح ورسره نوې کوالی سً  ،خو د
خپل مېړه څخه پرته دا ښځه د بل چا سره تر هؽه
مهاله نکاح نسً تړالی  ،تر څو چً عده ٌې تېره
سوې نه وي .
درې طالقه
د ښځً سره د درو طالقونو څخه وروسته نکاح نه
تړل کٌږي دا که ٌې ٌو ځاًٌ وراچولً وي او که
ٌې په درو بېلو بېلو وختونو کً وراچولً وي .
البته دا ښځه که د عدې د ختمېدلو څخه وروسته د
بل چا سره نکاح وتړي او هؽه ٌې واده کړي ،
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جماع ورسره وکړي  ،بٌا طالق ورکړي  ،د طالق
عده ٌې تېره سً  ،نو بٌا دا ښځه د خپل مخکنً
مېړه سره کوم چً درې طالقه ٌې ورکړي وه نکاح
تړالی سً او مېړه ٌې د درو طالقو څښتن ګرځً ،
لکه څه ډول چً د لومړنۍ نکاح په پٌل کً د درو
طالقو څښتن وو .
ښځً ته که ٌو ٌا دوه طالقه ورکول سً او د عدې
څخه وروسته د بل چا سره نکاح وتړي او دوهم
مېړه ٌې د جماع څخه وروسته طالقه کړي او دا
ښځه د عدې څخه وروسته د مخکنً مېړه سره
په آند هؽه مخکنً
نکاح وتړي د امام محمد
ٌو ٌا دوه طالقه ٌې هم پر مېړه باندي په دي
وروستً ځل نکاح کً هم شمېرل کٌږي .
په آند هؽه
او ابوٌوسؾ
البته د ابوحنٌفة
مخکنً ٌو ٌا دوه طالقه ٌې د درو طالقونو په څٌر
په دې دوهم مېړه له منځ څخه ځً او لومړنی مېړه
ٌو ځل بٌا د درو طالقو څښتن ګرځً .
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ښځً ته که درې طالقه ورکول سً او څه مده
وروسته خپل مېړه ته وواٌې  ،چً ما د عدې څخه
وروسته د بل چا سره واده وکړ  ،هؽه د جماع څخه
وروسته طالق راکړى او د طالق عده مً هم تېره
سوه  ،که دونه مده ٌې تر منځ تېره سوې وي چً دا
په کښً کېدالی سوای او مېړه ته ٌې د ؼالبه ګمان
پر بنسټ دا ښځه رښتنې ښکارېده او د هؽې د وٌنا
پخلی ٌې وکړى نو نکاح ورسره تړالی سً .
ِا ٌَالء
ِاٌالَء لوړي او قسم اخٌستلو ته واًٌ  ،خو د فقهً په
اصطالح کً هؽً لوړي ته واًٌ چً سړی ٌې د
خپلً ښځً د نژدېکت څخه لږ تر لږه د څلورو
مٌاشتو لپاره اخلً .
که څوک خپلً ښځً ته داسً قسم واخلً  :و هللا ال
اقربکِ اربعة اشهر .
و هللا که څلور مٌاشتً در نژدې سم .
ٕٔٙ
www.taleemulislam.net

او ٌا د تل د پاره لوړه وکړي ورته وواًٌ  :و هللا ال
اقربکِ  .و هللا که در نژدې سم .
دا ډول قسم اخٌستلو ته اٌالء واًٌ .
که د څلورو مٌاشتو په دننه کً ٌې د همدې ښځً
سره جماع وکړله نو قسم پر واوښت  ،د قسم کفاره
به ورکوي ٌعنً لس مسکٌنان به ٌوه ورځ دوه وخته
په نس مړوي ٌ ،ا به هر مسکٌن ته ٌوه ٌوه جوړه
کالً ورکوي .
که د دا دواړو کارونو څخه ٌې د ٌوه ال هم توان نه
الره نو بٌا به درې ورځً ٌوه په بلً پسې روژه
نٌسً .
که اٌالء د څلورو مٌاشتو د پاره وه نو د قسم په
ماتولو ٌې اٌالء له منځ څخه ځً نور کوم شا نه
الزمٌږي .
که اٌالء کونکى د څلور مٌاشتو په مده کً ښځً ته
ور نژدې نه سً او نه جماع ورسره وکړي نو د
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څلورو مٌاشتو په پوره کېدلو ښځه پر طالقه کٌږي .
د اٌالء لکبله چً طالق لوٌږي هؽه بابن طالق دی
د بابن طالق حکم مو وړاندي ولوستی چً مېړه ٌې
رجوع نسً ورته کوالی بلکً نوې نکاح تړل
ؼواړي .
که په نوې نکاح ښځه راضً وه نو د شاهدانو په
حضور کً به په جدٌد ولور نکاح ور سره تړي ،
البته دا په هؽه حالت کً چً دا ٌې لومړی ٌا دوهم
طالق وي  ،خو که تر اٌالء دمخه ٌې دوه نور
طالقونه ورکړي وه  ،نو په اٌالء ٌې مؽلظ حرمت
تر منځ راځً ٌعنً ښځه دا ډول ځنً بېلٌږي چً
بٌا ٌې نکاح هٌڅ کله ور سره تړل کېدالى نه سً .
که څوک د خپلً ښځً د نژدېکت څخه د تل د پاره
قسم واخلً او بٌا پر خپل قسم پاته سً  ،د څلورو
مٌاشتو په مده کً د ښځً سره جماع و نه کړي  ،د
څلورو مٌاشتو په پوره کېدلو ٌې تر منځ ٌو بابن
طالق لوٌږي .
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د طالق وروسته که دوهم ځل ٌې بٌا تر منځ نکاح
وتړل سً  ،هؽه مخکنۍ اٌالء ٌعنً لوړه ٌې پر
ځای پاته ده  ،که د څلورو مٌاشتو په مده کً دننه
ٌې قسم مات کړی د قسم کفاره به ورکوي خو قسم
نحل کٌږي .
هم نور له منځ څخه ځً او م َ
که د اٌالء د طالق وروسته نکاح تجدٌد کړي خو د
دوهم ځل نکاح وروسته بٌا هم نژدېکت ور سره و
نه کړي  ،څلور مٌاشتً پر تېري سً بٌا د اٌالء
لکبله طالق واقع کٌږي او دا دوهم طالق پر شمېرل
کٌږي .
که درٌم ځل بٌا نکاح ور سره وتړي بٌا ٌې هم هؽه
مخکنۍ اٌالء پر ځای پاته ده  ،که د څلورو مٌاشتو
په مده کً ٌې دننه نژدېکت ور سره وکړی فقط د
قسم کفاره پر الزمېږي او د قسم ماتولو سره جوخت
ٌمٌن هم منحل کٌږي .
که دا ځل هم د څلورو مٌاشتو په مده کً دننه
نژدېکت ورسره و نه کړي نو د څلورو مٌاشتو په
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پوره کېدلو سره درٌم طالق واقع کٌږي  ،تر منځ ٌې
سخت حرمت راځً  ،بٌا ٌې تر منځ نکاح هم نسً
تړل کېدالی .
د څلورو مٌاشتو کم قسم
که څوک د خپلً ښځً د نژدېکت څخه د څلورو
مٌاشتو څخه د کمً مدې لپاره لوړه وکړي د بېلګً
په ډول لوړه وکړي چً درې مٌاشتً به خپلً ښځً
ته نه نژدې کٌږي  ،دا لوړه د اٌالء حکم نه لري که
پر خپله لوړه پاته سو طالق نه واقع کٌږي او که
قسم ٌې مات کړى نو د قسم کفاره به ورکوي .
تش په خوله رجوع
ددې د پاره چً طالق واقع نه سً نو اٌالء کونکی
باٌد د څلورو مٌاشتو په مده کً دننه د خپلً ښځً
سره نژدېکت وکړي  ،خو که اٌالء کونکی ناروغ
وو او د جماع توان ٌې نه درلودى ٌ ،ا ٌې ښځه
مرٌضه وه د ناروؼۍ لکبله ٌې نژدېکت نه سواى
ورسره کوالی همدا راز که څوک په لٌري واټن کً
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پردٌس وو د اٌالء په مده کً ٌې ځان تر خپلً
ښځً نسوای رسوالی  ،بٌا تش د خولې په وٌنا هم
رجوع کوالی سً .
که د څلورو مٌاشتو په دننه کً په خوله وواًٌ  :ما
خپلً ښځً ته رجوع کړې ده  ،د قسم کفاره به
ورکوي او اٌالء ٌې هم له منځ څخه ځً ٌعنً که
څلور مٌاشتً پوره سً طالق نه واقع کٌږي .
که ناروغ په خوله رجوع وکړي او د قسم اخٌستلو د
نېټې څخه څلور مٌاشتً ال پوره سوي نه وي
ناروؼً ًٌ جوړه سً هؽه تش د خولې رجوع ٌې
لؽو کٌږي په عملً بڼه به رجوع ورته کوي .
ان ِ
ت علی حرام
ت علی حرام
که څوک خپلً ښځً ته وواًٌ  :ان ِ
ٌعنً ته پر ما حرامه ٌې .
دلته د سړي نٌت ته کتل کٌږي که د ٌوه طالق په
اراده ٌې دا وٌنا ښځً ته کړې وي نو ٌو طالق
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لوٌږي  ،که د درو طالقو په نٌت ٌې کړې وي درې
طالقه په واقع کٌږي .
که دا وٌنا ٌې د ظِ َهار په نٌت کړې وي نو ظِ َهار په
واقع کٌږي دا چً ظِ َهار څه ته واٌی او څه حکمونه
لري دا په راتلونکو پاڼو کً ان شاء هللا د ظِ َهار په
باب کً درته بٌانٌږي .
خو که د دې وٌنا څخه ٌې تحرٌم ٌعنً حرمت مراد
وو بٌا د اٌالء حکم لري  ،همدا ډول که د هٌڅ شً
اراده ٌې نه درلودل همداسً ٌې دا وٌنا کړې وه
هلته هم دا وٌنا د اٌالء حکم لري .
که د همدې وٌنا څخه وروسته د څلورو مٌاشتو په
دننه کً د ښځً سره نژدېکت وکړي د قسم کفاره
به ورکوي او که ددې وٌنا څخه وروسته څلور
مٌاشتً پر تېري سً او د ښځً سره هٌڅ نژدېکت
و نه کړي نو ٌو بابن طالق په لوٌږي .
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خلع
ښځه چً د مېړه څخه د مال په بدله کً ځان اٌله
کوي نوو دې ته د فقهً په اصطالح کً خلع واًٌ .
کله کله د مېړه او ماٌنې تر منځ دا ډول مخالفت را
منځ ته کٌږي چً تر منځ ٌې روؼه ناشونې وي ،
په دا ډول حالت کً که ښځه د مېړه څخه د مال په
بدله کً ځان طالقوي ٌعنً د خپل مېړه څخه د خلع
ؼوښتنه وکړي نو پروا نه کوي .
په خلع کً چً د ماٌنې او مېړه تر منځ پر څونه
پٌسو موافقه راسً هؽونه پٌسې به ښځه خپل مېړه
ته حتمً ورکوي  ،ځکه مېړه ٌې طالق د همدؼه
مال په عوض کً ورکوي .
خلع هم طالق دی ٌعنً ٌو بابن طالق په لوٌږی .
که مېړه د ښځً سره بد ژوند کاوه نو په دې بده
ګزاره ٌې ښځه دې ته اړ اٌستلې وه چً ځان ځنً
بېل کړي په دا ډول حالت کً ٌې مېړه ته دا مکروه
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او ناسم کار بلل کٌږي چً د ښځً څخه د خلع په
عوض کً مال واخلً  ،ځکه مشکل او ستونزه
خپله د مېړه لخوا څخه را منځ ته سوې ده .
که ښځً بد ژوند کاوه بٌا تر ورکول سوي ولور
څخه زٌاد شى د طالق په بدله کً ځنً اخٌستل
کراهٌت لري  ،که په ورکړي ولور ٌا د هؽه څخه
په لږ مال طالق ورکړي پروا نه کوي .
که سړی خپلً ښځً ته پدې شرط طالق ورکړي
چً واًٌ که دونه پٌسې ما ته راکوې نو ته طالقه
ٌې که ښځً ٌې شرط ومانه نو دا هم خلع سوه او ٌو
بابن طالق په واقع کٌږي .
د کوم مقدار مال په عوض کی چً ٌې طالق
ورکړی دی هؽونه مال به ښځه خپل مېړه ته
ورکوي .
هر هؽه شا چً په ولور کً ٌې ورکول صحٌح
کٌږي هؽه ډول شا د خلع په عوض کً هم ورکول
کېدالی سً .
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ظِ َهار
ظِ َهار د اسالم څخه وړاندي د جاهلٌت په زمانه کً
د طالق ٌو ډول وو .
د جاهلٌت په دور کً  ،که چا خپلً ښځً ته وٌلً
ت علی کظهر امً  ،ته پر ما داسً
وای چً  ،ان ِ
حرامه ٌې لکه زما د مور شا  ،په دې وٌنا ښځه پر
طالقه کېدله او دا ډول وٌنا د طالق د پاره رواج
درلودی .
د اسالم په دٌن کً دا د جاهلٌت د زمانً رواج له
منځ څخه والړ  ،که څوک خپلً ښځً ته وواًٌ :
ت علی کظهر امً  ،طالق نه په واقع کٌږي البته
ان ِ
په دا ډول وٌنا لنډ مهاله حرمت راځً .
ت علی کظهر
که څوک خپلً ښځً ته وواًٌ  :ان ِ
امً  ،ته پر ما داسً حرامه ٌې لکه زما د مور شا ،
نو دا ظِ َهار بلل کٌږي  ،تر هؽه مهاله چً د ظِ َهار
کفاره ٌې ادا کړې نه وي دا سړی د خپلً ښځً
سره هٌڅ ډول نژدېکت نسً کوالی .
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د مور څخه عالوه د بلً دا ډول ښځً سره په تشبٌه
ورکولو هم ظِ َهار راځً چً هؽه د تل د پاره پر
سړي حرامه وي  ،لکه خور  ،لور او خاله .
د بېلګً په ډول که څوک خپلً ښځً ته وواًٌ :
ت علی کظهر اختً  ،په دې ډول وٌنا هم ظِ َهار
ان ِ
راځً .
دؼه ډول که د َظهر ٌعنً د مال پر ځای د نس ،
ورانه او بل اندام سره چً د هؽه لٌدل ورته حرام
ت علی
وي تشبٌه ورکړي هم ظِ َهار راځً مثال  :ان ِ
کبطنً امً  ،ورته وواًٌ په دې سره هم ظِ َهار واقع
کٌږي .
د ظِ َهار حکم
په ظِ َهار طالق نه واقع کٌږي بلکً د لنډي مدې د
پاره ښځه پر حرامٌږي .
م َظا ِهر ٌعنً ظِ َهار کونکى چً د ظِ َهار کفاره
ورکړي بٌا دا حرمت پورته کٌږي  ،د ښځً څخه د
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پخوا په شان خپل جنسً حاجت پوره کوالی سً ،
خو تر څو چً د ظِ َهار کفاره ٌې ادا کړې نه وي تر
هؽه مهاله نه جماع ورسره کوالی سً او نه ٌې
مچول ٌا په مزه الس پر تېرول ورته جابز دي .
د کفارې تر اداٌنً دمخه به ښځه هم خپل مېړه ځان
ته نه پرېږدي .
که مېړه د ظِ َهار د کفارې په اداٌنه کً ځنډ راوستی
قاضً کوالی سً چً د ښځً څخه د ضرر د دفعً
د پاره د هؽې د ؼوښتنً پر اساس مېړه د کفارې و
اداٌنً ته اړ باسً .
د ظِ َهار الفاظ
ظِ َهار هم د طالق په ډول هم صرٌح او هم کناًٌ
الفاظ لري  ،که څوک خپلً ښځً ته د مور ٌا بلً
حرمً ښځً د ٌو عضوء او اندام سره تشبٌه
َم َ
ت
ورکړي نو دا د ظِ َهار صرٌح الفاظ دي لکه ان ِ
ت علً کبطنً اختً او داسً
علی کظهر امً ٌا ان ِ
نور .
ٖٔ7
www.taleemulislam.net

د ظِ َهار صرٌح الفاظ نٌت ته اړتٌا نه لري نو ځکه
په دې ډول الفاظو بېله نٌت څخه ظِ َهار واقع کٌږي .
د ظِ َهار کناًٌ الفاظ بٌا هؽه دي چً څوک خپله
حرمً سره ورته وبولً د
ښځه د خپلً مور ٌا بلً َم َ
ت علی مثل امً  ،ته پر ما د مور
بېلګً په ډول  :ان ِ
ت علی کاختً  ،تر پر ما لکه خور
په شان ٌې  ،ان ِ
داسً ٌې .
په دې ډول وٌنا کً د سړي نٌت معتبر دى  ،که د
ظِ َهار په نٌت دا وٌنا ښځً ته وکړي نو ظِ َهار ٌعنً
لنډ مهاله حرمت په راځً .
که د دې وٌنا څخه ٌې مقصد او اراده طالق وي نو
بابن طالق په لوٌږي .
که دا وٌنا د کرامت په نٌت ورته وکړي نو نه ظِ َهار
په راځً او نه طالق په واقع کٌږي  ،د کرامت معنا
دا ده چً ددې وٌنا څخه ٌې مقصد دا وي چً ته ما
ته داسً د قدر او عزت وړ ٌې لکه څه ډول چً
مً مور راته د قدر او احترام وړ ده .
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که دا ډول وٌنا څوک ښځی ته همداسً بېله کوم نٌت
او ارادې څخه وکړي  ،نه ٌې طالق مقصد وي او
نه ٌې ظِ َهار او قدر دانً مقصد وي  ،هلته بٌا د قدر
دانً او کرامت په معنا ګڼل کٌږي  ،طالق او ظِ َهار
نه په واقع کٌږي .
ت
البته ښځً ته داسً وٌل کراهٌت لري چً  :ان ِ
ت اختً ته زما خور ٌې .
امً ته زما مور ٌې ٌا ان ِ
ت علی حرام
که څوک خپلً ښځً ته وواًٌ  :ان ِ
کامً  ،ته پر ما د مور په شان حرامه ٌې ٌا ورته
ت علی حرام کاختً  .ته پر ما د خور
وواًٌ  :ان ِ
په شان حرامه ٌې .
دا ډول وٌنا که د ظِ َهار په نٌت ورته وکړي ظِ َهار
په ثابتٌږي او که د طالق په نٌت ٌې ورته وکړي
طالق په واقع کٌږي او که هٌڅ نٌت ٌې نه درلودى
نو بٌا لږ حرمت ٌعنً ظِ َهار په راځً .
په دې وٌنا کً د حرام لفظ ٌاد سوی دى نو ځکه د
کرامت او قدر دانۍ نٌت ٌې نه منل کٌږي بلکً ٌا
ٖٔ9
www.taleemulislam.net

اوږد مهاله حرمت طالق ٌا لنډ مهاله حرمت ظِ َهار
په ثابتٌږي .
د ظِ َهار کفاره
وړاندي مو ولوستل چً په ظِ َهار موقتً او لنډ مهاله
حرمت راځً .
ظِ َهارکونکى تر هؽه مهاله د دې ښځً سره جماع او
جماع ته هڅونکً کارونه نه سً کوالی تر څو چً
کفاره ٌې ادا کړې نه وي .
د ظِ َهار کفاره په لومړي ګام کً د مرًٌ آزادول دي
که د مرًٌ د آزادولو توان ٌې نه درلودى  ،بٌا دوې
مٌاشتً ٌوه په بلً پسې روژه نٌول کٌږي  ،که په
منځ کً ٌې کوچنی اختر ٌا د لوی اختر ورځً
راسً ٌا ٌوه روژه په کښً وخوري بٌرته به روژې
د سر څخه راګرځوي .
که د دوو مٌاشتو روژو نٌولو توان ٌې نه درلودى
مثال بوډا وو ٌا په نه جوړېدونکً ناروؼی اخته وو
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بٌا به شپېته مسکٌنان ٌوه ورځ لږ تر لږه دوه
وختونه په نس مړوي ٌا به شپېتو مسکٌنانو ته هر
مسکٌن ته د سرساٌې په اندازه ؼنم  ،وربشً او
داسً نور څه ورکوي  ،د دؼو موادو په ارزښت
نقدي پٌسې هم ورکول کېدالی سً .
داسً هم کوالی سً چً ٌو مسکٌن شپېته ورځً
موړ کړي ٌ ،ا ٌوه مسکٌن ته هره ورځ د ٌوې ٌوې
ورځً سرساٌه په شپېتو ورځو کً ورکړي  ،خو په
ٌو ورځ ٌو ځاًٌ د شپېتو ورځو فدٌه ٌوه مسکٌن ته
نه ورکول کٌږي .
ل َِعان
څوک چً پر پاک لمنً ښځً د زنا تور ولګوي که
څلور شاهدان ٌې د خپل تور د اثبات د پاره قاضً
ته وړاندي نه کړای سوای نو دا نفر درواؼجن بلل
کٌږي او د تور لګولو حد ٌعنً اتٌا دورې حد قذؾ
پر جاري کٌږي .
ٔٗٔ
www.taleemulislam.net

خو که څوک پر خپلً ښځً د زنا تور ولګوي او
هؽه زانٌه وبولً ٌا د هؽې څخه چً ٌې اوالد
وزٌږي هؽه د ځان څخه نفً کړي  ،د بل چا څخه
ٌې وبولً دلته که سړي څلور شاهدان قاضً ته
وړاندي کړل او څلورو واړو شاهدانو د دې ښځً
پر زنا کولو شاهدي ادا کړله نو ښځه رجم ٌعنً په
ډبرو وژل کٌږي .
که سړي شاهدان و نه درلودل خو ښځً د مېړه د
تور تصدٌق او سپٌناوی وکړى  ،څلور ځلً ٌې د
قاضً په حضور کً د زنا کولو اقرار وکړی  ،دلته
هم ښځه رجم کٌږي .
که ښځً د مېړه تور رد کړی او هؽه ٌې درواؼجن
وباله  ،سړي شاهدان هم نه درلودل نو بٌا د دې
ښځً او سړي تر منځ ل َِعان منځ ته راځً :
د ل َِعان معنا
ل َِعان معنا ٌو پر بل لعنت وٌل  ،د مالعنة په شان
مصدر دی لکه قِتال چً د مقاتلې هم معنا او د ٌوه
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باب مصدر دی .
په شرٌعت کً ل َِعان دې ته واًٌ چً سړی د قاضً
په حضور کً څلور ځلً په اشهد بالِل شاهدي ادا
کړي  ،چً ما د زنا کوم تور پر خپلً ښځً لګولی
دی په هؽه کً زه د رښتٌنو کسانو څخه ٌم او پنځم
ځلً وواًٌ  :پر ده دي لعنت وي که دی په دې تور
لګولو کً د درواؼجنانو څخه وو .
د سړي د ل َِعان وروسته د ښځً نوبت دى  ،ښځه به
هم څلور ځلً په اشهد بالِل شاهدي ادا کوي چً زما
مېړه چً د زنا کوم تور پر ما لګولی دى  ،په هؽه
کً دی د درواؼجنانو څخه دى او پنځم ځلً به
ؼضب وي که مېړه ٌې
واًٌ  :پر دې دي دهللا
په تور لګولو کً د رښتٌنو کسانو څخه وو.
خو تر ل َِعان دمخه هم نارٌنه او هم ښځً ته توصٌه
کٌږي او د آخرت د عذابونو څخه ډارول کٌږي چً
د آخرت عذاب د دنٌا تر حد سخت دی  ،که سړي د
درواؼو تور لګولی وو ترڅو هؽه په خپل جرم
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اقرار وکړي  ،که په دنٌا کً حد قذؾ پر جاري سً
د آخرت د عذاب څخه به خالص سً .
که ښځً دا ناوړه عمل کړی وو ترڅو هؽه په خپل
جرم اقرار وکړي که په دنٌا کً د زنا لکبله رجم
سً د آخرت د عذاب څخه خو به خالصه سً .
د سړي او ښځً تر منځ چً ل َِعان وسً  ،بٌا ٌو د
بل څخه بېلٌږي ٌعنً قاضً د دواړو تر منځ د
او
بېلتون حکم کوي  ،دا بېلتون د ابوحنٌفه
په آند ٌو بابن طالق ګڼل کٌږي  ،خو د
محمد
په آند دا بېلتون ٌې تر منځ دابمً
ابوٌوسؾ
حرمت راولً او بٌا ٌې هٌڅکله هم تر منځ نکاح نه
تړل کٌږي .
که سړي پر خپلً ښځً د زنا تور د اوالد په نفً
کولو لګولی وو نو بٌا ٌې هؽه اوالد ددې سړي اوالد
نه بلل کٌږي او نه مٌراث ٌو د بل څخه وړي  ،ځکه
په ل َِعان ٌې د پالر څخه نسب قطع کٌږي  ،بلکً
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هؽه ٌوازي د مور اوالد بلل کٌږي  ،مور او هؽه
اوالد ٌې ٌو د بل څخه مٌراث وړي .
که څوک د ښځً د لنګون څخه سمدستً وروسته ٌا
څه مهال چً مبارکً ورته ورکول کېدله  ،د اوالد
نفً و نه کړي  ،بلکً د هؽه څخه وروسته وواًٌ
چً دا اوالد زما څخه نه دی  ،پدې صورت کً هم
ل َِعان کول کٌږي  ،ځکه د اوالد نفً کول پر ښځً
باندي د زنا د تور لګولو په معنا دی خو د اوالد
نسب د پالر څخه نه پرې کٌږي .
ملګري واًٌ  :که سړی د
د امام ابو حنٌفه
نفاس په مده کً دننه د خپلً ښځً اوالد د بل چا
څخه وبولً او د ځان څخه ٌې نفً کړي نو دا نفً
صحٌح دي  ،هم ل َِعان الزموي او هم نسب قطع
کوي .
ل َِعان د هؽه مېړه او ماٌنې تر منځ کٌږي چً هؽوی
دواړه د شاهدي ادا کولو اهلٌت او وړتٌا ولري  ،نو
ځکه که پر سړي د دې څخه دمخه د تورلګونً سزا
٘ٗٔ
www.taleemulislam.net

ٌعنً د قذؾ حد جاري سوی وي او بٌا پر خپلً
ښځً د زنا تور ولګوي دا سړی ل َِعان نه سً کوالی
بلکی د تور لګونً حد پر جاري کٌږي .
همدا راز نابالؽه  ،لٌونۍ ٌا زانٌه ښځه که مېړه په
زنا تورنه کړي نو نه ٌې پر مېړه د تورلګونً حد
جاري کٌږي او نه ل َِعان ته اړ اٌستل کٌږي  ،ځکه
نابالؽه  ،لٌونۍ  ،زانٌه او پر چا چً د تورلګونً حد
جاری سوی وي هؽه د شاهدي ادا کولو وړتٌا او
اهلٌت نه لري .
عده
عده په عربً ژبه کً د ٌو شً شمېرلو ته واًٌ ،
عده د شرٌعت په اصطالح کً هؽً ټاکلً مدې ته
واًٌ چً ښځه ٌې د مېړه د وفات ٌا د طالق او ٌا
هم د بٌلتون ٌعنً د مېړه څخه ٌې د نکاح د اړٌکو
د ختمېدلو وروسته په حتمً ډول تېروي  ،تر څو
چً دا مده ٌې پای ته رسٌدلې نه وي دا ښځه د بل
سړي سره نکاح نسً تړالی .
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د وفات عده
د ښځً چً مېړه مړ سً دا به د خپل مېړه تر
مړٌنً وروسته د وفات عده تېروي .
که ښځه حامله نه وه ٌعنً اوالد ٌې په نس نه وو نو
د وفات عده ٌې څلورمٌاشتً او لس ورځً ده .
که د ښځً اوالد په نس وو ٌعنً حامله وه  ،نو عده
ٌې د اوالد د لنګون تر وخته ده  ،څه مهال چً
اوالد ٌې وزٌږي عده ٌې پای ته رسٌږي .
د حاملې ښځً که تر څلورو مٌاشتو او لسو ورځو
څخه زٌاد اوالد په نس وو بٌا هم دا په عده کً ده .
د حاملې ښځً که د څلورو مٌاشتو او لسو ورځو
څخه دمخه اوالد وزٌږي که څه هم دا لنګون ٌې د
مېړه د وفات څخه لږ ورځً وروسته وي ٌا بٌخً
څو ساعته وروسته وي بٌا ٌې هم عده ختمٌږي .

د طالق عده
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را واده سوي ښځً ته که رجعً طالق ٌا بابن
طالق ورکول سً ٌا د طالق څخه پرته د کومی بلً
وجهً لکبله ٌې تر منځ د نکاح اړٌکً ختمً سً دا
ښځه به د طالق عده تېروي .
د طالق عده د ځٌنو ښځو دا په درو حٌضونو سره
پای ته رسٌږي او د ځٌنو دا بٌا د درو مٌاشتو په
تېرېدلو پای ته رسٌږي او د ځٌنو دا بٌا د اوالد په
زېږدونً پای ته رسٌږي .
که د ښځً اوالد په نس وي او د حمل په مده کً
طالق ورکول سً نو دا ښځه د وفات د عدې په
شان د اوالد د زٌږونً تر مهاله په عده کً ده  ،څه
مهال چً اوالد ٌې وزٌږي نو د لنګون سره جوخت
ٌې عده هم وپای ته رسٌږي .
حامله ښځه که د طالق ورکولو څخه وروسته فقط
ٌو ساعت وروسته ال هم لنګه سً بٌا ٌې هم عده
پای ته رسٌږي او د بل سړي سره نکاح تړالی سً
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او که لنګون ٌې اته او نهه مٌاشتً و ځندٌږي بٌا ٌې
عده د لنګون تر وخته اوږدٌږي .
کومو ښځو ته چً د وړکتوب ٌا بوډاتوب لکبله
حٌض ٌعنً مٌاشتنۍ ناروؼً نه پٌښٌږي د هؽوی د
طالق عده درې مٌاشتً ده  ،د طالق ورکول کېدلو
څخه وروسته چً درې مٌاشتً پر تېري سً نو
عده ٌې پای ته رسٌږي .
هؽه ښځً چً مٌاشتنۍ ناروؼۍ ورته پٌښٌږي او
اوالد ٌې په نس نه وي که طالق ورکول سً نو د
هؽوی عده د درو حٌضونو په تېرېدلو وپای ته
رسٌږي .
د ٌادونً وړ ده چً هؽه ښځه چً فاسده نکاح
ورسره تړل سوې وي ٌ ،ا په تېروتنه او اشتباه کً
جماع ورسره سوې وي د هؽً د بېلتون او وفات
عده فقط ٌو حٌض دی او د ٌوې مٌاشتنۍ ناروؼً په
تېرېدلو ٌې عده پای ته رسٌږي .
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د طالق او وفات ګډه عده
څوک چً د مرګً په ناروؼً کً خپلً ښځً ته
طالق ورکړي او بٌا په همدې ناروؼۍ کً مړ سً
که ښځه ٌې حامله وه نو په لنګون ٌې عده ختمٌږي
ځکه د حاملې ښځً د طالق او وفات عده ٌو شان ده
په لنګون وپای ته رسٌږي .
که ښځه حامله نه وه او مېړه ٌې د مرګً په
ناروؼً کً رجعً طالق ورکړي او بٌا په همدې
ناروؼۍ کً وفات سو  ،دا ښځه به د وفات او د
طالق په عده کً هؽه عده تېروي چً هؽه تر هؽً
بلً اوږده وي .
د بېلګً په ډول که ښځً ته د ماشومتوب ٌا د ډېر
عمر لکبله مٌاشتنۍ ناروؼً نه پٌښېدله  ،د دؼً
ښځً د طالق عده درې مٌاشتً ده  ،دا ښځه به د
وفات عده تېروي ځکه د وفات عده ٌې څلور
مٌاشتً او لس ورځً ده او دا د طالق د عدې څخه
زٌاته ده .
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که د ښځً عده په حٌضونو وه خو داسً وه چً په
دوو مٌاشتو کً ٌو ځلً حٌض ورته پٌښېده  ،دا
ښځه بٌا د طالق عده تېروي  ،ځکه د دؼً ښځً
درې مٌاشتنۍ ناروؼً تر څلورو مٌاشتو او لسو
ورځو څخه ډٌر وخت په بر کی نٌسً .
که څوک د مرګً په ناروؼۍ کً ښځً ته بابن
طالق ورکړي او بٌا په همدې مرٌضً کً وفات
په آند دا ښځه به د طالق او د
سً د ابوحنٌفة
وفات په عده کً هؽه عده تېروي چً هؽه تر هؽً
بلً اوږده وي .
په آند دا ښځه به د طالق عده
خو د ابوٌوسؾ
تېروي ٌ ،عنً د درو حٌضونو په تېرېدلو سره ٌې
عده ختمٌږي .
ښځً ته چً د حٌض په مده کً طالق ورکول سً
همدا حٌض ٌې په عده کً نه شمېرل کٌږي  ،بلکً
تردې حٌض وروسته چً درې حٌضونه پر تېر سً
هلته ٌې عده پای ته رسٌږي .
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د عدې د پٌل وخت
د طالق عده د طالق ورکولو څخه وروسته سمدستً
پٌلٌږي  ،که څه هم ښځه په طالق ناخبره وي  ،دؼه
ډول د وفات عده هم د ښځً د مېړه د مړٌنً څخه
وروسته سمدستً پٌل کٌږي  .که څه هم ښځه د خپل
خاوند د مړٌنً څخه ناخبره وي .
که ښځه د خپل مېړه په مرګ د څلورو مٌاشتو او
لسو ورځو څخه وروسته خبره سً نو د دؼً ښځً
عده پای ته رسٌدلې ده پدې شرط چً حامله نه وي
په فاسده نکاح کً د ښځً عده د هؽه مهال څخه
پٌلٌږي چً ٌا ٌې قاضً تر منځ د بٌلتون پرېکړه
وکړي ٌا ٌې خاوند د جماع پرېښودلو قصد وکړي .
اِحداد
د شرٌعت په اصطالح کً احداد دې ته واًٌ چً
ښځه په ٌوه ټاکلې مده کً زٌنت او ښکال او همدا
راز هر هؽه څه چً د ښکال په معنا وي پرېږدي .
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د رجعً طالق په عده کً پر ښځً باندي احداد
نسته  ،د رجعً طالق په عده کً ښځه زٌنت او
ښکال لکه عطر  ،نوکروزي  ،ګېڼې او د پېشن
جامې اؼوستالی سً .
د بابن طالق په عده کً او همدا ډول د وفات په عده
پر مسلمانً ښځً باندي اِحداد واجب او الزم دى .
د ښځً چً مېړه وفات سً ٌا بابن طالق ورکول
سً د عدې په مده کً به نه عطر وهً  ،نه به
السونه او پښې په نوکروزو سره کوي  ،نه به
سترګً توروي  ،نه به ګېڼې استعمالوي او نه به د
زٌنت او پېشن جامً اؼوندي .
ښځً لره د خپل مېړه د مړٌنً څخه ماسٌوا د بل هر
قرٌب د مړٌنً لکبله تر درو ورځو څخه زٌاد احداد
کول ناجابزه دی .
ښځه چً د طالق ٌا د وفات په عده کً وي نو په
دې مده کً ٌې د بل چا سره نکاح نه صحٌح کٌږي.
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همدا ډول ښځً ته به د عدې په مده کً څوک د
نکاح وړاندٌز او مرکه هم نکوي  ،البته که ښځه د
وفات په عده کً وي سړی د تعرٌض په ډول ٌعنی
په رمازه خپل رؼبت ورته څرګندوالی سً  ،د
مثال په ډول د دې ښځً په حضور کً وواًٌ چً
زه د داسً ښځً په تالښ کً ٌم چً داسً داسً
صفات ولري او دا ټول هؽه صفات وي چً دا
کونډه ٌې هم لري .
د بابن طالق په عده کً د ښځً خپل مېړه کوم چً
طالق ٌې ورکړی دی  ،د دې ښځً سره نکاح
تړالی سً  ،خو پدې شرط چً دا ٌې د اول طالق
ٌا د دوهم طالق عده وي  ،البته د رجعً طالق په
عده کً لکه دمخه چً مو لوستً دي بېله نکاح
څخه هم رجوع ورته کوالی سً .
د رجعً طالق او بابن طالق عده به ښځه په هؽه
کور کً تېروي کوم چً دا هلته د مېړه سره پکښً
اوسېدله او د همدې کور څخه به نه د شپې وځً او
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نه به د ورځً وځً .
د طالق د عدې په مده کً د ښځً نفقه او خرڅ او د
کور کراٌه ټول د مېړه پر ؼاړه دي .
کونډه د وفات په عده کً کوالی سً چً د خپلً
اړتٌا د پوره کولو د پاره د کور څخه ووځً  .همدا
ډول د شپې په ٌوه برخه کً هم د اړتٌا لکبله وتالی
سً  ،خو شپه به بل ځای نه تېروي بلکً د عدې په
مده کً به ټولً شپې په خپل هؽه کور کً تېروي
کوم چً د مېړه سره ٌو ځای دې هلته سکونت
پکښً کاوه .
البته که عذر وو د بېلګً په ډول د کور د نړېدلو ٌا
د لوټ مارانو څخه ٌې پر ځان ٌا مال خطره
درلودل نو بٌا کوالی سً چً د عدې په مده کً
شپې بل ځاى سبا کړي ٌا بل ځای ته کډه سً .
دا چً کونډه د خپل مېړه د مٌراث څلورمه ٌا اتمه
برخه په مٌراث وړي ځکه نو کونډه د وفات په عده
کً د کور کراٌه او خرڅ د خپله جٌبه کوي .
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که چٌري د کونډي د مٌراث هؽه ونډه چً د مېړه
په هستوګن ځای کً ٌې لري  ،د دې د سکونت د
پاره کفاٌت نه کاوه او نورو وارثانو هم په خپله
حصه کً نه پرېښووله نو دا هم د کونډي د پاره د
عدې په مده کً د کور د پرښوولو ٌو عذر دی .
د اوالد نسب
زموږ د امامانو په آند د حمل زٌاته مده دوه کلونه ده
ٌعنً دوه کلونه ال هم اوالد د مور په نس کً پاته
او امام
کېدالی سً  ،خو د امام شافعً
په آند تر څلورو کلنو پوري ال هم د
احمد
حمل مده اوږدېدالی سً .
د حمل ٌعنً د روغ رمټ ژوندي انسان د پٌداٌښت
لږ مده شپږ مٌاشتً ده  ،تر شپږو مٌاشتو په کمه مده
کً دا ډول انسان چً هؽه ژوندی پاته سً نسً پٌدا
کېدالی  ،نو ځکه څوک چً د ښځً سره نکاح
وتړي او د واده ٌا خلوت کولو څخه ٌې ال شپږ
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مٌاشتً پوره سوي نه وي اوالد ٌې وزٌږي د دؼه
اوالد نسب ٌې د مېړه څخه نه ثابتٌږي .
خو که د واده څخه ٌې شپږ مٌاشتً وروسته اوالد
وزٌږي د هؽه نسب ٌې د مېړه څخه ثابتٌږي .
ښځه چً د رجعً طالق په عده کً وي او تر
طالق دوه کاله وروسته ٌ ،ا د دوو کالو څخه زٌاد
وروسته ٌې اوالد وزٌږي دا اوالد د هؽه چا بلل
کٌږي چً دا ښځه د هؽه په عده کً ده  ،پدې شرط
چً دې ښځً دمخه د خپلً عدې د پوره کېدلو
اقرار نه وي کړى .
که د دوو کلنو څخه ٌې په کمه مده کً اوالد وزٌږي
نو د اوالد نسب ٌې د پالر څخه ثابت کٌږي  ،البته
په دې لنګون ٌې عده هم پای ته رسٌږي  ،وروسته
ٌې مېړه رجوع نسً ورته کوالی .
په رجعً طالق طالقه سوې ښځه که د خپلً عدې
په ختمېدلو اقرار نه وي کړی او د طالق څخه د
دوو کلنو وروسته ٌې اوالد وزٌږي نو پدې صورت
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کً ٌو خو د دې اوالد نسب د پالر څخه ثابتٌږي
لکه وړاندي چً مو ولوستل  ،د هؽه عالوه رجعت
هم په ثابتٌږي .
ځکه د طالق څخه د دوو کلنو ال هم وروسته چً
ٌې اوالد وزېږد دا د دې څرګندونه کوي چً مېړه
ٌې رجوع ورته کړې ده  ،نو دا ښځه پدې لنګون د
مېړه څخه نه بېلٌږي  ،بلکً د رجوع لکبله ٌې نکاح
پر خپل حالت ثابته پاته کٌږي .
کومه ښځه چً د بابن طالق عده تېروي او د دوو
کلنو څخه ٌې په لږ مده کً اوالد وزٌږي د اوالد
نسب ٌې د پالر څخه ثابتٌږي خو په دې لنګون ٌې
عده هم پای ته رسٌږي .
که د بابن طالق د عدې تېرونکً ښځً د طالق
څخه پوره دوه کلونه وروسته اوالد وزٌږي د هؽه
نسب ٌې د پالر څخه هؽه مهال ثابتٌږي چً هؽه ٌې
ادعاء وکړي ٌعنً د ځان اوالد ٌې وګڼً .
که ښځه د خپلً عدې په پای ته رسېدلو اقرار
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وکړي بٌا ٌې تر شپږو مٌاشتو په لږ مده کً اوالد
وزٌږي د دې اوالد نسب ٌې د مېړه څخه ثابتٌږي ،
ځکه دا د خپلً عدې د پای ته رسېدلو په وٌنا کً
درواؼجنه ګڼل کٌږي .
خو که د عدې د پوره کېدلو څخه شپږ مٌاشتً
وروسته ٌې اوالد وزٌږي نو د هؽه نسب بٌا د دې
مېړه څخه نه ثابت کٌږي .
د ښځً چً مېړه وفات سً د مړٌنً د نٌټې څخه بٌا
تر دوو کلنو پوري ٌې د اوالد نسب د وفات سوي
مېړه څخه ثابتٌږي .
که څوک د داسً ښځً سره نکاح وتړي چً هؽه د
زنا څخه حامله وي نکاح ٌې ورسره صحٌح ده خو
د لنګون تر مهاله به نژدېکت نه ورسره کوي .
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د ښځً نفقه
نفقه خرڅ ته واًٌ خو دلته د نفقې څخه مراد د
ښځً د خوراکې  ،جامو او د هستوګن ځاى خرڅ
دى .
د ښځً نفقه پر خپل مېړه باندي واجب ده  ،ځکه
لکه څه ډول چً د قرابت ٌا ملکٌت لکبله د ٌوه نفقه
پر بل باندي الزمٌږي  ،همداسً د ازدواج لکبله هم
د ٌوه نفقه پر بل باندي الزمٌږي  ،واده  ،خپلوي او
څښتنتوب درې واړه د نفقې الزمونکً دي .
ښځه چً ځان خپل مېړه ته د هؽه په کور کً
وسپاري نو د خوراکې  ،جامو او هستوګن ځاى
خرڅ ٌې پر مېړه الزمٌږي  ،البته د مف َتى ِب ِهٓٔ قول
پر بنسټ د ښځً نفقه پر مېړه باندي د نکاح د وخت
څخه الزمٌږي که څه هم ښځه د پالر پر کور ناسته
وي  ،تر اوسه ال راواده سوې نه وي  ،تر څو چً
مېړه ٌې د راواده ولو ؼوښتنه کړې نه وي .
ٓٔ
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د نفقې مقدار
د ښځً خوراکه  ،جامې او هستوګن ځاى د مېړه او
ماٌنې د اقتصادي حالت برابر الزمٌږي که ښځه او
څښتن ٌې دواړه ثروتمن او بډاٌان وه نو د بډاٌانو د
حالت وړ خوراکه  ،جامې او هستوګن ځاى به ورته
برابروي .
که ښځه او مېړه دواړه مسکٌنان وه نو د مسکٌنانو د
حالت برابر نفقه ٌې پر مېړه باندي الزمٌږي .
که په مېړه او ماٌنې کً ٌو خان او بل مسکٌن وو
نو بٌا به د منځنً او متوسط حالت خوراکه  ،جامې
او هستوګن ځاى ورته برابروي .
سړى که بډا وو نو پر هؽه باندي د خپلً ښځً د
ٌوه خادم خرڅ هم الزمٌږي .
ښځه د هستوګنً د پاره پر مېړه د داسً خونً حق
لري چً هؽه ځان ته دروازه او قلؾ ولري او هلته
بل څوک ور سره نه اوسٌږي  ،خو که ښځه د ګډي
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خونً په ژوند راضً وه نو بٌا کوالى سً  ،ځکه
ښځه خپل مېړه ته تر خپل حق ور تېرېدالى سً .
که د ښځً خونه په کور کً علٌحده او بېله وه خو
په کور کً د مېړه د خپلوانو څخه داسً څوک هم
اوسېدل چً دا ٌې ځوروله او تکلٌؾ ٌې ورکاوه نو
بٌا دا پر مېړه حق لري چً د هستوګنً د پاره بېل
سراى ورته برابر کړي .
که د ښځً څښتن دونه مسکٌن وو چً د خپلً ښځً
د نفقې توان ٌې نه درلودى  ،نو بٌا دا ښځه کوالى
سً چً د قاضً د حکم په اساس په هؽه اندازه
پٌسې پور کړي څونه چً د دې د نفقې د پاره ټاکل
سوي وي  ،هر مهال چً ٌې مېړه وسع پٌدا کړى
بٌا د هؽه څخه د دې پورونو مبلػ اخٌستل کٌږي .
عسارٔٔ نفقه وټاکً ٌعنً
که قاضً ٌو ښځً لره د ِا َ
مېړه ٌې الستنګى او مسکٌن وو د هؽه د مسکنت
سره برابر ٌې د ښځً نفقه پر الزمه او وټاکله ،
ٔٔ
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وروسته سړى شتمن وګرځٌد  ،ښځً ٌې د قاضً
څخه د شتنمۍ د حالت برابر نفقه طلب کړه نو د
شتمنۍ د حالت برابر نفقه به ورته پوره کوي .
د ناشزې نفقه
ښځه چً د خپل مېړه څخه سرلؽړونه وکړي په
ناحقه پر خپل سر د مېړه د کور څخه ووځً هؽې
ته په عربً ناشزه واًٌ  ،ناشزه تر هؽه مهاله چً
بېرته د خپل مېړه کور ته راستنٌږي د نفقې حق نه
لري .
د عدې نفقه
سړى چً ښځً ته بابن ٌا رجعً طالق ورکړي دا
ښځه به د طالق عده تېروي او د عدې په مده کً د
ښځً د خوراکې  ،جامو او هستوګن ځاى خرڅ ټول
پر مېړه باندي الزم دى .
د ښځً چً مېړه مړ سً د وفات عده به تېروي  ،د
وفات په عده کً ښځً لره د خپل خاوند د مٌراث
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څخه د عدې د ورځو نفقه نه ورکول کٌږي  ،بلکً
هؽه د مٌراث ونډه چً ٌې هر څونه وي هؽه
ورکول کٌږي  ،کونډي لره د عدې د خرڅ د پاره د
مٌراث د ونډي څخه زٌاد شا نه ورکول کٌږي .
همداسً د ښځً او مېړه تر منځ چً هر بېلتون د
ښځً د معصٌت لکبله را منځ ته سً د هؽه بېلتون
په عده کً هم ښځه د نفقې حق نه لري .
د غاٌب د مال څخه نفقه
که څوک ؼاٌب وي او مال ٌې د ٌو چا سره پروت
وي که هؽه د ؼاٌب ښځه پېژندل او هم ٌې منل چً
دا ښځه د ؼاٌب ښځه ده او د ؼاٌب مال ٌې هم مانه
چً د ده سره پروت دى  ،قاضً ٌې په دا مال کً
د هؽه د ښځً  ،اوالدونو  ،د مور او د پالر نفقه
ټاکالى سً البته د ښځً څخه به ضمانت اخٌستل
کٌږي ځکه داسً نسً چً مېړه ٌې خرڅ ورته
ورکړى وي .
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قاضً د ؼاٌب په مال کً د هؽه د ښځً  ،د نابالؽو
اوالدونو  ،د مور او پالر څخه ماسٌوا د بل چا د
پاره نفقه نسً ټاکالى .
قاضً کوالى سً چً د ؼاٌب په مال کً د هؽه د
مور او پالر د نفقې فٌصله وکړي .
په آند مور او پالر د
دؼه ډول د ابوحنٌفه
خپل ؼاٌب زوى سامان د خپلً نفقې د پاره هم
خرڅوالى سً .
البته مور او پالر نسً کوالى چً د خپل زوى
جاٌداد د خپلً نفقې د پاره خرڅ کړي .
که د مور او پالر سره د خپل ؼاٌب زوى پٌسه ٌا
مال موجود وو او پر خپل سر ٌې د خپلً نفقې د
پاره خرڅ کړي تاوان ٌې پر دوى نه راځً  ،ځکه
دا ډول کړنه ورته جاٌز ده .
که د چا سره د بل چا مال موجود وي او د قاضً د
اجازې پرته د مال د څښتن مور او پالر ته خرڅ
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ځنً ورکړي که د مال څښتن مجراء نه ورکول نو
تاوان ٌې پر دا سړي راځً  ،د هؽه مور او پالر ته
چً ده خرڅ ورکړى دى هؽه د ده د خپل مال څخه
شمېرل کٌږي .
که د قاضً په اجازه ٌې د هؽه مور او پالر ته خرڅ
ځنً ورکړى وو نو بٌا ٌې تاوان پر ده نه راځً .

د تېر وخت نفقه
که د قاضً لخوا ښځً لره نفقه ټاکل سوې وه ٌا
ښځً او مېړه په خپل منځ کً د نفقې د پاره مقدار
ټاکلى وو خو مېړه ښځً لره هؽه ټاکلې سوې نفقه
نه ورکوله  ،که ښځه د تېر سوي وخت نفقه طلب
کړي نو قاضً به ٌې پر مېړه فٌصله او پرېکړه
کوي ترڅو د تېر سوي وخت نفقه هم د ټاکل سوي
مقدار په اندازه ورته ورکړي .
که قاضً د ښځً د پاره نفقه ټاکلې نه وه او نه هم د
ښځً او مېړه تر منځ پر ټاکلً مقدار موافقه سوې
وه نو پدې صورت کً که مېړه ښځً لره نفقه نه
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ورکول او وروسته ښځً د تېر سوي وخت د نفقې
ؼوښتنه وکړه قاضً دې ښځً ته د تېر وخت نفقه
نسً وراخٌستالى .
که قاضً پر ٌو چا د هؽه د مور او پالر او نورو
ذوي االرحام نفقه الزمه کړل او په دې ترڅ کً څه
مده همداسً تېره سوه او دې کسانو ته ٌې خرڅ نه
ورکاوه  ،د تېري سوي مدې نفقه ځنً ساقطٌږي
ځکه د مور او پالر او نورو ذوي االرحام نفقه د
هؽوى د اړتٌا او حاجتنمدۍ لکبله پر سړي الزمٌږي
نو دا چً څه مده پر هؽوى بېله خرڅ اخٌستلو څخه
تېره سوه نو پدې جوته سوه چً هؽوى پدې مده کً
دونه اړ نه وه چً نفقه ٌې پر بل چا الزمه سوې
واى .
البته که قاضً هؽوى لره اجازه ورکړې وه چً د
نفقې نه ورکولو په صورت کً هؽوى د خپل خرڅ
د پاره د بل څخه پور وکړي او بٌا ٌې د هؽه څخه
مجراء واخلً نو په دې صورت کً د تېري سوي
مدې نفقه ٌې د ذمې څخه نه ساقطٌږي .
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د نفقې مسولٌن
د ښځً نفقه ٌوازي او ٌوازي پر مېړه الزمه ده او د
ښځً چً خاوند ژوندى وي د نفقې مسؤلٌت ٌې د
مېړه څخه پرته بل چا ته نه راجع کٌږي .
همدا راز د نابالؽه نارٌنه او ښځٌنه اوالدونو نفقه هم
ٌوازي او ٌوازي پر پالر الزمه ده  ،د پالر په
موجودٌت کً ٌې بل څوک د نفقې مسؤلٌت پر ؼاړه
نه لري .
مور او پالر که فقٌران او اړ وي نو د هؽوى نفقه
پر زامنو الزمه ده  ،دؼه ډول نٌکه ګان او اناګانً
که فقٌران او اړ وه او زامن ٌې نه درلودل نو د
هؽوى نفقه پر لمسٌانو الزمه ده .
د مور او د پالر د نفقې مسؤلٌت ٌوازي زامنو ته
راجع کٌږي  ،که څوک فقٌر وي  ،پالر او زامن
ولري او هؽوى شتمن وي نو نفقه ٌې پر زامنو
الزمٌږي .
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د بالؽً ناواده سوي لور نفقه او همدا ډول د هؽه
زوى نفقه چً هؽه َزمِن وي ٌعنً د بدن ځٌنً ؼړي
ٌې د کار څخه وتلً ٌا پرې سوي وي پر مور او
پالر الزمه ده  ،البته د نفقې دوې برخً ٌې پر پالر
الزمٌږي او ٌوه برخه ٌې پر مور الزمٌږي .
خو که مور او پالر ٌې خپله اړ او فقٌران وه نو بٌا
ٌې مور او پالر د نفقې مسؤلٌت پر ؼاړه نه لري .
ٌتٌم ٌعنً نابالؽه بې پالره ماشوم که فقٌر وو نفقه ٌې
حرم باندي د مٌراث په اندازه واجب
پر ذي رحم َم َ
حرم هؽه َن َس ِبً خپل ته واًٌ چً
کٌږي  ،ذي رحم َم َ
هٌڅکله ٌې تر منځ نکاح نه صحٌح کٌږي ٌ ،عنً
حرم چً د بې پالره ماشوم د
هر خپلوي لرونکى َم َ
مٌراث د څوومً برخً مستحق ګڼل کٌږي د ده د
نفقې هؽونه برخه پر هؽه باندي واجبٌږي .
دؼه ډول بالؽه ښځه چً فقٌره وي او مېړه او زامن
حرم
هم و نه لري نو د دې نفقه هم پر ذي رحم َم َ
باندي د مٌراث د ونډي په اندازه الزمٌږي .
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ښځه  ،مور  ،پالر  ،نٌکه ګان  ،اناګانً  ،زامن ،
لوڼً او د زامنو او د لوڼو اوالدونه که څه هم
مسلمانان نه وي بٌا ٌې هم نفقه پر سړي الزمٌږي ،
البته د پورتنٌو خپلوانو څخه ماسٌوا نور خپلوان که
مسلمانان نه وي  ،د بل دٌن پېروان وي د هؽوى
نفقه پر چا نه الزمٌږي .
ضا َنت
َح َ
حضانت د وړو اوالدونو او ماشومانو پالنً او
تربٌې ته واًٌ  ،ماشوم پالونکً ښځً ته په
اصطالح کً َحاضِ َنة او ماشوم پالونکً سړي ته
حاضن واًٌ .
واړه ماشومان د خپل ژوندانه ورځنۍ چاري نسً
سمبالوالى  ،نو ځکه هؽوى داسً چا ته اړتٌا لري
چً پالنه ٌې وکړي  ،د هر کوچنً پالنه د هؽه مور
او پالر په ګډه کوي  ،خو که د ماشومانو په مور او
پالر کً ٌو وفات سً ٌا ٌې تر منځ د طالق لکبله
بېلتون راسً هلته دا سوال پٌدا کٌږي چً د
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ماشومانو پالنه او روزنه د چا حق دى ؟ پدې
څپرکً او فصل کً همدا مساٌل بٌانٌږي .
د مېړه او ماٌنً تر منځ چً د نکاح اړٌکً ختمً
سً  ،تر منځ ٌې بېلتون راسً که بالؽان اوالدونه
لوڼً ٌا زامن ٌې درلودل نو هر بالػ اوالد ٌې اختٌار
لري  ،په مور او پالر کً چً د هر چا سره
اوسٌږي د هؽه سره اوسېدالى سً .
که نابالؽه اوالدونه زامن ٌا لوڼً ٌې درلودل نو بٌا
ٌې اوالدونه اختٌار نه لري  ،بلکً ټول اوالدونه په
مور او پالر کً د هؽه چا سره اوسېدالى سً چً
هؽه ٌې د حضانت ٌعنً د پالنً او تربٌې حق لري .
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ښځٌنه پالونکً
د اوالد د حضانت او پالنً حق په لومړي قدم کً د
مور دى  ،خو پدې شرط چً بدکاره نه وي که د
ماشوم مور زناکاره  ،ؼله او نوحه کونکې وه نو بٌا
د اوالد د پالنً حق نه لري ځکه اوالد ځنً ضاٌع
کٌږي .
دؼه ډول که ښځه بې باوره وه د اوالد د پالنً باور
نسواى پر کېدالى  ،د مثال په ډول بې پروا وه  ،هر
وخت د کور څخه وتله  ،اوالد ٌې شاته پرېښاوه نو
دا ډول ښځه هم د خپل اوالد د پالنً حق نه لري ،
ځکه مور ته چً تر نورو دمخه د خپل اوالد د
حضانت حق ورکول کٌږي هؽه د اوالد د حفاظت
او ساتنً په منظور ورکول کٌږي  ،نو هر هؽه
څوک چً د فسق او بې باورۍ لکبله اوالد ځنً
ضاٌع کٌږي د هؽه څخه د حضانت حق اخٌستل
کٌږي .
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دؼه ډول که د کوچنً مور د داسً چا سره نکاح
حرم وي هلته ٌې
وتړي  ،چً هؽه د دې ماشوم نا َم َ
هم د مور څخه د حضانت حق اخٌستل کٌږي .
که ښځه د حضانت تر حق تېره سً او و نه ؼواړي
چً د خپل ماشوم حضانت او پالنه وکړي نو په
زور او جبر ماشوم نه ور د ؼاړي کٌږي  ،لٌکن که
بېله دې څخه ٌې بل څوک د پالنً نه وو د مثال په
ډول کوچنً د بلً ښځً شٌدې نه رودلې نو بٌا ٌې
مور دې ته اړ اٌستل کٌږي چً د خپل اوالد پالنه او
حضانت وکړي .
که د مور د حضانت حق ساقط سً  ،د مثال په ډول
د ماشوم مور د داسً کس سره نکاح او واده وکړي
حرم وي ٌ ،ا خپله تر دا حق
چً هؽه د کوچنً نا َم َ
تېره سً نو تر مور وروسته ٌې د حضانت او پالنً
حق د انا ٌعنً د مور د مور کٌږي .
دؼه ډول که کوچنى بې موره وو د هؽه د حضانت
حق هم د مورنۍ انا ٌعنً د مور د مور دى .
ٖٔ7
www.taleemulislam.net

که ماشوم مورنۍ انا نه درلودله ٌ ،ا هؽې خپل حق
ساقط کړى بٌا ٌې پلرنۍ انا د حضانت حق لري .
د اناګانو وروسته سکنۍ خور د حضانت حق لري ،
د سکنۍ خور وروسته بٌا ناسکه مورنۍ خور د
حضانت حق لري او تر هؽې وروسته بٌا ناسکه
پلرنۍ خور د حضانت حق لري .
تر خوېندو وروسته بٌا خاله ګانً د حضانت حق
لري او تر خاله ګانو وروسته عمه ګانً د حضانت
حق لري .
َحاضِ َنه ٌعنً د ماشوم پالونکې ښځه د ماشوم پر
حضانت او پالنً د اجورې اخٌستلو حق نه لري .
د اکا لور  ،د عمه لور  ،د ماما لور او د خاله لور د
حضانت حق نه لري .
د عمه ګانو وروسته بٌا عصبه ٌعنً د پالر لخوا
َن َس ِبً نارٌنه خپلوان د مٌراث پر ترتٌب ٌو په بل
پسې د حضانت حق لري .
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نارٌنه پالونکً
که کوچنى ښځٌنه پالونکً و نه لري ٌعنً په ښځٌنه
خپلوانو کً داسً څوک و نه لري چً د حضانت
استحقاق ولري لکه مور  ،انا ګانً  ،خوېندي  ،خاله
ګانً او عمه ګانً  ،بٌا ٌې عصبه ٌعنً د پالر لخوا
َن َس ِبً نارٌنه خپلوان د مٌراث پر ترتٌب ٌو په بل
پسې د حضانت حق لري .
په عصبه وو ٌعنً په نارٌنه پالونکو کً ٌې د
مٌراث په ترتٌب لومړى پالر د حضانت حق لري .
د پالر وروسته نٌکه ٌعنً د پالر پالر د حضانت
حق لري  ،د نٌکه وروسته سکنى ورور  ،تر هؽه
وروسته ناسکه ورور او بٌا ورېرونه بٌا اکاګان او
بٌا د اکا زامن د حضانت حق لري .
که څو کسان د حضانت په حق کً ٌو ځاى سً  ،د
بېلګً په ډول د حضانت حق ٌې خور ته ورسٌږي
او څو خوندي ولري  ،نو په دوى کً چً تر ټولو
متقً او پرهېزګاره وي هؽې ته ماشوم سپارل کٌږي
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که په تقوا کً برابري وې نو بٌا ٌې مشره د
حضانت د پاره ؼوره ګڼل کٌږي .
د ٌادونً وړ ده چً په خپلوانو کً فاسق او باوله د
حضانت حق نلري  ،دؼه ډول د اکا زوى د داسً
نجلۍ د حضانت حق نه لري چً هؽې ته د نارٌنه
وو جنسً لٌوالتٌا پٌدا کٌږي .
که ماشوم عصبه هم نه درلودل ٌعنً د پالر لخوا
َن َس ِبً نارٌنه خپلوان ٌې هم نه درلودل  ،بٌا ٌې د
حضانت حق د ذوي االرحام ٌعنً د مور لخوا د
َن َس ِبً نارٌنه خپلوانو دى  ،په مورنً نارٌنه خپلوانو
کً اول ماما بٌا د ماما زوى بٌا د مور اکا بٌا د مور
ماما د حضانت وړ او مستحق ګڼل کٌږي .
د حضانت مده
َحاضِ َنه ٌعنً ښځٌنه پالونکې مور ٌا بله هره ښځه
چً وي د هلک د پالنً حق تر هؽه مهاله لري چً
ماشوم د ښځو د اړتٌا څخه وځً  ،د ډېرو په آند په
اوه کلنۍ کً ماشوم د ښځو پالنً ته اړتٌا نه لري ،
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ځکه اوه کلن ماشوم خوراک  ،چښاک او انسانً
حاجت پخپله پوره کوالى سً .
مور او انا تر هؽه مهاله د نجلۍ د حضانت حق لري
تر څو چً هؽه بالؽٌږي  ،البته د مور او انا څخه
ماسٌوا نوري ښځً د نجلۍ د حضانت حق تر هؽه
مهاله لري چً دا مش َت َها َته ګرځً ٌعنً دونه ؼټٌږي
چً د نارٌنه وو لٌوالتٌا ورته پٌدا کٌږي  ،که څه هم
بلوغ ته رسېدلې نه وي  ،دؼه ډول حالت ته نجلۍ په
نهه کلنۍ کً رسٌږي البته د ٌوولسو کلونو نجلۍ د
علماوو په اتفاق مش َت َهاة بلل کٌږي .
د حضانت ځاى
م َطلَّ َقه ښځه کومه چً د حضانت د حق لکبله اوالد د
پالنً د پاره ور سپارل سوى وي د کلً څخه ښار
ته کوچ کوالى سً خو د ٌوه ښار څخه بل ښار ته د
کوچ کولو حق نه لري البته د ماشوم د پالر په
اجازه بٌا د خپل ښار څخه بل ښار ته کډه کېدالى
سً .
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دؼه ډول پالر هم د حضانت په مده کً د مور د
اجازې پرته کوچنى د مور د ښار څخه بل ښار ته
نسً بٌوالى .
تر حضانت وروسته
دمخه مو ولوستل چً مور او انا د هلک تر اوه
کلنۍ پوري د هؽه د حضانت حق لري  ،د اوه کلنۍ
څخه وروسته ٌې بٌا پالر ته حواله کٌږي او پالر
ٌې تر بلوغ پوري د ځان سره ٌو ځاى کوي .
مور او پالر تر هؽه مهاله د نجلۍ د حضانت حق
لري چً بالؽه کٌږي  ،د مور او پالر څخه ماسٌوا
نوري خپلوانً ٌې تر هؽه مهاله د حضانت حق لري
چً مشتهاة ګرځً .
د نجلۍ د حضانت مده چً پوره سً او بالؽه سً ،
که پېؽله وه  ،پالر ٌې د ځان سره ٌو ځاى کوالى
سً  ،دا د پالر څخه بېله او تنها ګزاره نسً کوالى

ٔ78
www.taleemulislam.net

که کونډه ٌا طالقه سوې وه نو بٌا کوالى سً چً
جال ژوند اختٌار کړي .
البته که د دې پر ځان بېره او خطره وه بٌا ٌې پالر
او نٌکه جبرا د ځان سره ٌو ځاى کوالى سً .
که پالر او نٌکه ٌې نه درلودل بٌا ٌې ورور  ،ور
پسې ٌې اکا دا حق لري چً د بلوغ وروسته ٌې د
ځان سره په کور کً ٌو ځاى کړي  ،پدې شرط چً
ورور او اکا ٌې مفسد او وران کار نه وي .
حرم خپلوان هم د
حرم ٌعنً َن َس ِبً َم َ
نور ذي رحم َم َ
ورور او اکا په شان دي .
لَقٌِط
لَ ِقٌط د فقهً په اصطالح کً هؽه کوچنً ماشوم
ته واًٌ چً مور او پالر ٌې نامعلوم وي او ٌو ځاى
ژوندى ومندل سً .
کله څوک د ناروا څخه زٌږېدلى ماشوم د زنا د
رسواًٌ څخه د ځان ساتنً لکبله ٌو ځاى پټ ږدي ،
ٔ79
www.taleemulislam.net

څو بل څوک ٌې واخلً او لوى ٌې کړي  ،کله بٌا
څوک خپل حاللونى ماشوم د فقر د بېري ٌا کومً
بلً وجهً لکبله هم په پټه ٌو ځاى ږدي څو بل
څوک ٌې واخلً لوى ٌې کړي .
زموږ د احنافو په آند د لقٌط رااخٌستل مستحب کار
دى خو که پر ماشوم د هالکت بېره وه بٌا ٌې را
اخٌستل فرض کفاًٌ ګرځً  ،د نورو ابمه وو په آند
د لقٌط رااخٌستل فرض کفاًٌ دي  ،خو که د نه
رااخٌستلو په صورت کً که د کوچنً د هالکت
بېره وه نو بٌا ٌې رااخٌستل فرض عٌن ګرځً .
د لقٌط سره که مال هم ومندل سً د هؽه مال څخه
ٌې د نفقې خرڅ اخٌستل کٌږي .
د لقٌط سره که مال نه وو که القط ٌعنً را
اخٌستونکً په خپله خوښه د خپله جٌبه خرڅ پر
کاوه ښه خبره ده  ،خو که رااخٌستونکى ٌې نفقې او
پالنً ته حاضر نه وو نو بٌا به قاضً د بٌت المال
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څخه نفقه ورته ټاکً او هم به ٌې د پالنً د پاره ٌو
کس ګماري .
د لقٌط د پالنً حق اول د رااخٌستونکً دى که هؽه
ٌې پالنه کوله نو بل څوک ٌې نسً ځنً اخٌستالى .
لقٌط چً ؼټ سً او رااخٌستونکً چً پر ده پخپله
خوښه څومره خرڅ کړى دى د هؽه ؼوښتنه د لقٌط
څخه نسً کوالى  ،خو که د قاضً په حکم ٌې
خرڅ پر کاوه نو بٌا د خپل خرڅ ؼوښتنه ځنً
کوالى سً .
لقٌط تر څو چً وړوکى او نابالؽه وي القط ٌعنً
رااخٌستونکى او پالونکى ٌې  ،نه د نکاح اختٌار
لري او نه ٌې په مال کً تصرؾ کوالى سً ،
بلکً سلطان ٌا د هؽه نابب ٌعنً قاضً ٌې د ځان
او د مال والٌت او د ساتنً واک لري .
په دار االسالم کً مندل سوى لقٌط حر او مسلمان
ګڼل کٌږي  ،که مړ سً د مسلمانانو په شان ؼسل ،
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کفن او د جنازې لمونځ ورکول کٌږي او د مسلمانانو
په هدٌره کً ښخٌږي .
د لقٌط نسب نامعلوم پاتٌږي  ،خو که څوک ٌې د
زوٌتوب دعوه وکړي نو بٌا ٌې نسب د هؽه څخه
ثابتٌږي البته که اهل الذمه ٌعنً د اسالمً ملک
هستوګن او تابعه لرونکً کفار ٌې د زٌتوب دعوه
وکړي  ،نو د نسب له مخً د هؽه زوى بلل کٌږي
خو په دٌن کً د هؽه تابع نه ګرځً بلکً مسلمان
بلل کٌږي .
که دوه تنه ٌو مسلمان او بل کافر د لقٌط د زوٌتوب
ادعا وکړي او هر ٌو د خپلً مدعا د پاره شاهدان
ولري د مسلمان دعوه منل کٌږي  ،ځکه د لقٌط د
پاره د مسلمان نسب ګټور ثابتٌږي .
که دوه مسلمانان د لقٌط د زوٌتوب ادعا وکړي او ٌو
ال هم شاهدان و نه لري  ،که په دوى کً ٌوه د لقٌط
پر تن نښه وښودله هؽه تر هؽه بل د حق وړ بلل
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کٌږي  ،ځکه که شاهدان نه وي نو نښه او قرٌنه هم
د رجحان دلٌل کېدالى سً .
په زمانه کً د دوو ښځو پر کوچنً
د دواود
دعوه سوه ٌوې ال هم شاهدان نه درلودل  ،داود او
سلٌمان علٌهما السالم د هؽوى تر منځ د نښو او
قراٌنو پر بنسټ جال جال پرېکړه وکړه خو داچً د
نښً پر مطلوب زٌات داللت کاوه نو
سلٌمان
ځکه د هؽه پرېکړه نهاًٌ پرېکړه وګرځېده .
که دوو مسلمانانو د لقٌط د زوٌتوب ادعا وکړه او
دواړو خپله دعوه د شاهدانو په شهادت ثابته کړه ،
دلته بٌا کوچنى د قضاًٌ حکم له مخً دواړو ته
منسوب کٌږي  ،لقٌط د هؽوى دواړو څخه او هؽوى
د ده څخه مٌراث وړي .
دؼه ډول که دوو ښځو د لقٌط د زوٌتوب دعوه وکړه
که په دوى دوو کً ٌوې شاهدان درلودل هؽه ٌې
مور ده خو که دواړو شاهدان درلودل د ابوحنٌفه
په آند دواړي ٌې مېندي ګڼل کٌږي .
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َم ْفقُود
َم ْفقود وهؽه چا ته واًٌ چً ژوندى ورک سً  ،نه
ٌې چا ته ځاى معلوم وي او نه ٌې چا ته د ژوند او
مرګ حال معلوم وي .
د َم ْفقُود د مال حکم
د َم ْفقود مال د وارثانو تر منځ د مٌراث په ډول نه
وٌشل کٌږي  ،ځکه َم ْفقود ژوندى ګڼل کٌږي د
ژوندي مال څوک په مٌراث کً نسً اخٌستالى .
د َم ْفقود د مال د حفاظت او ساتنً د پاره د قاضً
لخوا نفر ټاکل کٌږي  ،ترڅو د ال درکه انسان د مال
حفاظت او ساتنه وکړي او هم ٌې پر ګټه ور واچوي
دؼه ډول څو دا کس د َم ْفقود د جاٌداد حاصالت او
پر خلکو باندي پورونه او نور حقوق هم الس ته
راوړي او وې ساتً .
که َم ْفقود خپل مال ٌو چا ته د ساتنً د پاره امانت
اٌښى وو ٌ ،ا ٌې د ګټً د پاره ورکړى وو قاضً د
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هؽه د الس څخه مال نسً اخٌستالى  ،ځکه هؽه
کس خپله د َم ْفقود لخوا امٌن ټاکل سوى دى  ،اوس
هم د هؽه د مال ساتونکى او امٌن ګنل کٌږي .
د َم ْفقُود د عٌال نفقه
د َم ْفقود د ښځً او نابالؽو اوالدونو نفقه  ،همدا راز
د هؽه د بالؽو ناواده سوو لوڼو نفقه  ،د َم ْفقود د مال
څخه ورکول کٌږي  ،البته د نفقې مقدار د قاضً
لخوا ټاکل کٌږي  ،بٌا به هؽه کس چً د َم ْفقود د
مال د ساتنً دنده ورکول سوې ده  ،ټاکل سوى
مقدار خرڅ د َم ْفقود ښځً او اوالدونو ته د َم ْفقود د
مال څخه ورکوي .
د َم ْفقود د مال څخه بالؽان زامن نفقه او خرڅ نسً
اخٌستالى  ،ځکه بالػ نارٌنه اوالد  ،دؼه ډول واده
سوې لور پر پالر د نفقې حق نه لري  ،البته د َم ْفقود
هؽه بالػ او فقٌر زوى چً په مز ِمنه ناروؼۍ اخته
وي ٌعنً دا ډول معلول وي چً د ځان د پاره د
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نفقې برابرولو څخه عاجزه وي  ،و هؽه ته هم د
َم ْفقود د مال څخه نفقه ورکول کٌږي .
د قاضً تصرف
قاضً د َم ْفقود په مال کً الندي اختٌارات او
صالحٌتونه لري :
اول  :د َم ْفقود د مال د ساتنً  ،پر ګټه اچونً او د
َم ْفقود د حقونو د السته راوړنً د پاره امٌن ټاکل .
دوهم  :قاضً د َم ْفقود هؽه مال خرڅوالى سً چً
هؽه ژر خرابٌږي خو د هؽه قٌمت به ورساتً .
درٌم  :قاضً د َم ْفقود په مال کً د هؽو کسانو د
پاره نفقه ټاکً کوم چً نفقه ٌې پر َم ْفقود واجب ده ،
لکه د َم ْفقود ښځه  ،نابالؽه اوالدونه  ،ناواده سوې
ٌعنً بې مېړه بالؽه لور  ،بالػ زوى چً فقٌر او
داسً معلول وي چً د ځان د پاره د نفقې برابرولو
توان نه لري .
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څلورم  :که َم ْفقود خپله ټوله شتمنً ٌو چا ته د
امانت په ډول سپارلې وه او هؽه نقدي پٌسې ،
خوراکً توکً ٌا جامې وې نو قاضً کوالى سً
چً د همدؼو شٌانو څخه د هؽه د ښځً او اوالدونو
نفقه وټاکً .
البته قاضً د َم ْفقود جاٌداد او تجارتً مالونه نسً
خرڅوالى  ،د َم ْفقود پالر هم د َم ْفقود جاٌداد د
قاضً د اجازې پرته نسً خرڅوالى  ،البته د َم ْفقود
پالر که فقٌر وو د خپلً نفقې د پاره د َم ْفقود تجارتً
مالونه خرڅوالى سً .
د َم ْفقُود د ښځً حکم
د َم ْفقود ښځه تر هؽه مهاله د َم ْفقود د نکاح څخه نه
بېلٌږي او نه بل مېړه کوالى سً  ،تر څو چً د
َم ْفقود د زٌږېدنً د وخت څخه دونه وخت تېر سوى
نه وي چً په عمومً ډول تر هؽه زٌاته مده څوک
ژوندى پاته کېدالى نسً .
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دا مده ځٌنً نوي کلونه ګڼً او ځٌنو نورو ٌې بٌا ٌو
سل او شل کلونه ګڼً  ،ځٌنً بٌا د خلکو د اؼلب
عمر مده چً شپېته او اوٌا کلونه دي ور ته ټاکً ،
ځٌنً بٌا د وخت حاکم ته مسبله راجع کوي او واًٌ
حاکم که د ورکو کسانو او د وخت او ځاى د
شراٌطو په پام کً نٌولو سره  ،د خپلو هڅو او
اجتهاد په نتٌجه کً  ،هر مهال مصلحت وباله  ،د
مړٌنً حکم ٌې صادر کوالى سً .
څه مهال چً قاضً د َم ْفقود د مړٌنً حکم صادر
کړي  ،د هماؼه وخت څخه به د َم ْفقود ښځه د وفات
عده ٌعنً څلور مٌاشتً او لس ورځً عده تېروي
او تر عدې وروسته د بل چا سره نکاح تړالى سً .
د َم ْفقُود د مٌراث حکم
د َم ْفقود مال تر هؽه مهاله په مٌراث کً نه وېشل
کٌږي تر څو چً د هؽه د مړٌنً حکم قاضً صادر
کړى نه وي  ،خو څه مهال چً د َم ْفقود د مړٌنً
حکم صادر سً  ،په دا مهال کً چً د وارثانو
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څخه هر څوک موجود ٌعنً ژوندى وي هؽوى ٌې
مالونه او َت ِر َکه د مٌراث د وېش له مخً تر منځ
وٌشً .
د َم ْفقود په وارثانو کً که څوک د هؽه د مړٌنً تر
حکم څخه وړاندي وفات سوى وي نو هؽه ته د
َم ْفقود په مٌراث کً هٌڅ ونډه نه ورکول کٌږي .
د بل څخه مٌراث وړل
َم ْفقود د خپل مال په برخه کً ژوندى او د بل د مال
په برخه کً مړ ګڼل کٌږي  ،که د َم ْفقود د ورکً په
حال کً د هؽه داسً خپل مړ سً چً َم ْفقود ٌې هم
په وارثانو کً راتلى  ،د هؽه د مٌراث څخه َم ْفقود
ته ونډه نه ورکول کٌږي  ،ځکه َم ْفقود د بل د مال په
حق کً مړ ګڼل کٌږي .
البته د هؽه د مٌراث څخه د َم ْفقود د ونډي په اندازه
مال متوقؾ کٌږي  ،د َم ْفقود چً په مٌراث کً څونه
ونډه کٌږي  ،په هؽه اندازه مال کنګل کٌږي  ،نه پر
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نورو وارثانو وٌشل کٌږي  ،نه د َم ْفقود د مال سره
ٌو ځاى کٌږي .
که َم ْفقود ژوندى وموندل سو هؽه ورته کنګل سوې
ونډه ٌې ورته ورکول کٌږي .
که َم ْفقود ال درکه سو  ،آخٌر ٌې قاضً د مړٌنً
پرېکړه وکړه  ،نو بٌا د َم ْفقود د پاره کنګل سوى
مال پر هؽو وارثانو وٌشل کٌږي  ،کوم چً دا برخه
د هؽوى د تقسٌم پر مهال ځنً را کنګل سوې وه .
لنډه داچً َم ْفقود د ځان په حق کً ژوندى ګڼل
کٌږي  ،نو ځکه ٌې نه ښځه مېړه کوالى او نه ٌې
وارثان مال په مٌراث کً ځنً وړالى سً .
َم ْفقود د بل په حق کً مړ ګڼل کٌږي نو ځکه د بل
چا څخه مٌراث نسً وړالى .
په آند د َم ْفقود ښځه د څلورو
د امام مالک
کلونو وروسته د وفات عده تېروي او تر عدې
وروسته د بل چا سره نکاح تړالى سً .
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هم
خو د مٌراث په برخه کً امام مالک
زموږ د مذهب په شان نوي کاله مده ټاکً ٌ ،عنً د
َم ْفقود چً د والدت د مهال څخه نوي کلنونه پوره
سً بٌا مړ ګڼل کٌږي او مٌراث ٌې وېشل کٌږي ،
ٌا دا چً قاضً ته مراجعه وسً  ،که هؽه ٌې د
مال د وېش حکم وکړي بٌا ٌې مال د وارثانو تر
منځ د مٌراث په ډول وېشل کٌږي .
په آند که د َم ْفقود د مړٌنً ٌا
د امام احمد
وژنً حالت ؼالبه وو  ،نو د څلورو کلنونو وروسته
ٌې مال د وارثانو تر منځ تقسٌم کٌږي  ،دؼه ډول
ښځه ٌې هم د څلورو کلنو د پوره کېدلو څخه
وروسته د وفات عده تېروي د عدې وروسته که
وؼواړي د بل چا سره نکاح تړالى سً .
که څوک د جنګ په ډګر کً ورک سً ٌا په نژدې
کار پسً والړ سً او پسً ال درکه سً  ،دا د امام
په آند د هؽو حاالتو څخه دي چً د
احمد
مرګ خوا ٌې ؼالبه ګڼل کٌږي  ،په دې ډول حاالتو
ٔٔ9
www.taleemulislam.net

کً د څلورو کلنونو څخه وروسته َم ْفقود مړ ګڼل
کٌږي .
کوم حاالت چً په هؽه کً ؼالبا څوک نه هالکٌږي
لکه د تجارت او سٌاحت د پاره په سفر تلل  ،په دا
په آند موضوع د
ډول حاالتو کً د امام احمد
حاکم او قاضً راًٌ او نظر ته سپارل کٌږي  ،د
د بلً وٌنا له مخً َم ْفقود د
احمد بن حنبل
زېږېدنً د نېټې څخه نوي کلونه وروسته مٌت ګڼل
کٌږي .
د همدې مسبلې اړوند زموږ ځٌنً امامان لکه
واًٌ  :که د ضرورت له مخً د
قهستانً
مالک او احمد رحمهما هللا د مذهب پر بنسټ فتوا
ورکول سً پروا نه کوي  ،خو که د مالکً مذهب
حاکم لره قضٌه وړاندي کېدالى سواى  ،بٌا حنفً
لره د بل مذهب په ړنا کً د فتوا ورکولو ضرورت
نه لٌدل کٌږي  ،ځکه د مالکً مذهب د قاضً
پرېکړه پر حنفً مذهب واال هم نافذ کٌږي .
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نرښځکى
نرښځکً ته په عربً خن َثى واًٌ  ،پر نرښځکً که
د نارٌنه نښً ؼالبه وې  ،هؽه په مٌراث او نورو
مساٌلو کً د نارٌنه حکم لري  ،که د ښځً نښً پر
ؼالبه وې بٌا د ښځً حکم لري .
که د نرښځکً ږٌره راؼله نارٌنه ګڼل کٌږي او که
د ښځو په شان تً ٌې وکړه ٌا حٌض ورته پېښېده
بٌا ښځه ګڼله کٌږي .
که پر نرښځکً د نارٌنه او ښځً د بېلتون نښً
ښکاره نه سوې نو هؽه ته خنثى مشکل واًٌ  ،خنثى
مشکل به په لمانځه کً د نارٌنه وو او ښځو تر منځ
صؾ کً درٌږي او په مٌراث کً د ابوحنٌفه
په آند د ښځً حکم لري د زوى نٌمه ونډه وړي .
ابوٌوسؾ او محمد رحمهما هللا واًٌ  :خنثى مشکل
په مٌراث کً نٌمه برخه د نارٌنه او نٌمه برخه د
ښځً وړي  ،د بېلګً په ډول که د زوى ونډه لس
زره افؽانۍ وي نو د لور ونډه د هؽه نٌمى پنځه زره
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افؽانۍ کٌږي د خنثى مشکل ونډه د همدې حساب له
مخً اوه نٌم زره افؽانۍ کٌږي .
لُ َق َطه
ل َق َطه د الم په پېښ د قاؾ په زور لوستل کٌږي ،
دؼه ډول د الم په پېښ د قاؾ په وړؼندي هم لوستل
کٌږي  ،ل َق َطه هؽه مال ته واًٌ چً څوک ٌې پٌدا
کړي خو مالک ٌې نامعلوم وي .
البته مباح مال د لقطې حکم نه لري  ،لکه دښتً
لرګً ځکه هؽه مالک نه لري  ،د هر چا الس ته
چً ورسً هؽه ٌې مالک ګرځً  ،ضاله بٌا ژوندي
ورک حٌوان ته واًٌ لکه پسه  ،ؼوا او داسً نور ،
ضال بٌا ورک سوي انسان ته واًٌ لکه کله ناکله
چً ٌو ماشوم د کور څخه ورک سً .
د لقطې رااخٌستل
د لقطې رااخٌستونکً ته مل َت ِقط واًٌ  ،د لقطې
رااخٌستل په ځٌنو حاالتو کً ؼوره کار وي  ،په
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ځٌنو حاالتو کً مباح وي او په ځٌنو حاالتو کً بٌا
حرام وي .
که چا ل َق َطه ومندله که پر ځان ډاډه او مطمٌن وو
چً په ل َق َطه کً خٌانت نه ځنً کٌږي  ،بلکً د
مالک د مندلو هڅه ٌې کوالى سواى او د هؽه د
پاره ٌې ساتالى سواى  ،خو د دې سره دا بېره هم
ورسره وه  ،که دى ٌې نه راواخلً دا مال به ضاٌع
سً ٌ ،ا به د داسً چا الس ته ورسً  ،چً هؽه به
ٌې د ځان د پاره اخلً  ،مالک ته به ٌې نه رسوي ،
په دا ډول حالت کً د لقطې رااخٌستل افضل کار
دى  ،ځکه دا د مسلمان سره د هؽه د مال په ساتنه
کً تعاون او مرسته ده .
که چا ل َق َطه ومندله او د ځان پر امٌنتوب هم ډاډه او
مطمٌن وو خو د نه رااخٌستلو په صورت کً ٌې د
لقطې د ضاٌع کېدو بېره نه درلودل  ،بٌا ٌې
رااخٌستل ورته مباح دي  ،ځکه که دى ٌې د ساتنً
د پاره را وا نه خلً  ،بل څوک به ٌې ور وساتً ٌا
به ٌې خپل څښتن پر پېښ سً .
٘ٔ9
www.taleemulislam.net

که څوک ل َق َطه ومومً او په هؽه کً د خٌانت بېره
پر ځان ولري نو بٌا ٌې رااخٌستل ورته حرامٌږي ،
ځکه ل َق َطه د بل مال دى او د بل مال د هؽه د
خوښۍ پرته چا ته جواز نه لري .
د لقطې حکم
ل َق َطه په ځٌنو حاالتو کً د امانت حکم لري  ،که د
را اخٌستونکً څخه ضاٌع او هالک سً  ،تاوان ٌې
نه پر راځً او په ځٌنو حاالتو کً بٌا مضمون
ګرځً  ،که ضاٌع ٌا هالک سً  ،پر رااخٌستونکً
ٌې تاوان راځً که څه هم ٌې رااخٌستونکى په
هالکت او ضاٌع کېدو کً م َقصر او پړ نه وي .
ل َق َطه د بل مال دى که څوک ٌې د ځان د پاره را
واخلً ضمان ٌې پر راځً ٌ ،عنً که ل َق َطه ځنً
هالک او ضاٌع سوه او وروسته د لقطې څښتن
ومندل سو نو هؽه ته به ٌې تاوان ورکوي .
که ل َق َطه څوک د دې د پاره را واخلً  ،چً
حفاظت او ساتنه ٌې وکړي او د څښتن تالښ ٌې
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وکړي  ،ترڅو هؽه ته ٌې ورسوي  ،نو پدې
صورت کً ل َق َطه د را اخٌستونکً په الس کً د
امانت حکم لري  ،که ځنً ضاٌع ٌا هالک سً
تاوان ٌې نه پر راځً .
ځکه ده د بل مال د هؽه د پاره خوندي کاوه او د
هؽه سره ٌې مرسته کوله  ،نو پدې کً د ده تقصٌر
نسته چً تاوان ٌې پر راسً  ،البته دا د ابوٌوسؾ
قول دى .
په آند د
او امام محمد
د ابوحنٌفه
قضاًٌ حکم د پاره د پورتنٌو دوو شرطونو سره
إِ ْش َهاد هم شرط دى .
إِ ْش َهاد دې ته واًٌ چً د لقطې رااخٌستونکى د
رااخٌستلو پر مهال ٌا وروسته تر هؽه نورو ته
وواًٌ  ،چً زه دا شا ساتم تر څو چً مالک ٌې
پٌدا کٌږي ٌ ،ا خلکو ته وواًٌ  :که چا د ورکً
تالښ کاوه ما ته ٌې راولٌږئ .
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پدې صورت کً ل َق َطه د رااخٌستونکً په الس کً
د امانت حکم لري  ،که د م ْل َتقِطِ څخه ضاٌع او
هالک سً نو تاوان ٌې نه پر راځً .
که م ْل َتقِطِ ل َق َطه د ساتنً او مالک ته ٌې د رسولو په
نٌت رااخٌستې وي  ،خو پر خپله اراده ٌې څوک
شاهد کړى نه وي  ،نو پدې صورت کً که ل َق َطه
ضاٌع او هالک سً  ،وروسته ٌې مالک ومندل سً
که موضوع قاضً ته راجع سوه  ،قاضً به ٌې د
م ْل َتقِطِ څخه تاوان ور اخلً  ،البته که مالک د
رااخٌستونکً خبره ومنل نو بٌا ٌې تاوان نه پر
راځً .
د لقطې تعرٌف
څوک چً ل َق َطه پٌدا کړي د هؽه تعرٌؾ به کوي ،
تعرٌؾ دې ته واًٌ  ،چً د خلکو په ؼونډ ځاٌونو
کً به اعالن کوي  ،چً داسً ٌو شا پٌدا سوى دى
که د چا وي نو فالنکً ځاى او فالنکً کس ته دي
مراجعه وکړي  ،البته د شً جنس اعالنٌږي  ،د
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لقطې د پېژندو نښً او عالمې نه اعالنٌږي  ،خو که
چا ٌې تالښ کاوه نو د هؽه کس څخه بٌا د شً نښً
پوښتل کٌږي .
حل او د َح َرم ل َق َطه په تعرٌؾ او نورو مساٌلو کً
د ِ
فرق نه لري  ،ځکه د لقطې د تعرٌؾ او نورو
مساٌلو حدٌثونه عام دي ٌ ،و او بل ځاى په ځانګړي
ډول پکښً ذکر سوى نه دى .
معمولً او ناکاره شٌان چً خلک ٌې تالښ نه کوي
تعرٌؾ او اعالن نه ؼواړي  ،ځکه رسول هللا
فرماٌلً دي  :زه چً کله خرما پٌدا کړم  ،اراده مً
دا وي چً وې خورم  ،خو بېره راته پٌدا سً چً
دا خو به د صدقې خرما نه وي  ،نو پرې اېږدم ٕٔ.
ٕٔ
ْن َسعْ د أَ ْخبَرَ ه أَنَّ َعلًَِّ ْبنَ أَ ِبً َطالِب د َ
ٌِهمَا
َان َف َقا َل مَا ٌ ْبك ِ
َخ َل َعلَى َفاطِ َم َة َوحَ َسن َوحسَ ٌْن ٌَ ْب ِكٌ ِ
َعنْ َسه ِْل ب ِ
وق َفجَ ا َء إِ َلى َفاطِ َم َة َفأ َ ْخبَرَ هَا َف َقالَ ْ
َقالَ ْ
ت ْاذ َهبْ ِإلَى ف َالن ْالٌَهودِي َفخ ْذ
ت ْالجوع َف َخرَ َج َعلًٌِّ ََوجَ َد دٌِ َنارً ا ِبالس ِ
لَ َنا َد ِقٌ ًقا َفجَ ا َء ْالٌَهودِيَّ َفا ْش َترَ ى ِب ِه َف َقا َل ْالٌَهودِي َأ ْنتَ َخ َتن ه ََذا ا َّلذِي ٌ َْزعم َأ َّنه رَ سول َِّ
هللا َقا َل َن َع ْم

ك ال َّدقٌِق َف َخرَ َج َعلًٌِّ حَ َّتى جَ ا َء ِب ِه َفاطِ َم َة َفأ َ ْخبَرَ هَا َف َقا َل ْ ْ
ار َفخ ْذ َل َنا
ك َولَ َ
َقا َل َفخ ْذ دٌِ َنارَ َ
ت اذ َهبْ إِلَى ف َالن ْالجَ َّز ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صبَت َوخبَزت َوأرْ َسلت إِلى أ ِبٌهَا فجَ اءَه ْم
ِبدِرْ هَم لَحْ مًا َف َذهَبَ فرَ هَنَ الدٌنارَ ِب ِدرْ ه َِم لحْ م فجَ ا َء ِب ِه فعَجَ نت َون َ
ْ
هللاَّ
َ
َ
َف َقالَ ْ
ك َفإِنْ رَ أَ ٌْ َته َل َنا حَ َال ًال أَ َك ْل َناه َوأَ َك ْلتَ َم َع َنا مِنْ َشأ ِن ِه َكذا َو َكذا َف َقا َل كلوا ِباسْ ِم ِ
هللا أَ ْذكر لَ َ
ت ٌَا رَ سو َل َّ ِ
صلَّى َّ
َفأ َ َكلوا َف َب ٌْ َنمَا ه ْم َم َكا َنه ْم إِ َذا ؼ َالم ٌَ ْنشد ََّ
هللا َو ِْ
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َفدعِ ًَ لَه
هللا َ
اإلسْ َال َم الدٌ َنارَ َفأَمَرَ رَ سول َّ ِ
ْ
صلَّى َّ
ار َفق ْل لَه إِنَّ رَ سو َل
وق َف َقا َل ال َّن ِبً َ
َفسَأَلَه َف َقا َل َس َق َط مِنً فًِ الس ِ
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَا َعلًِ اذ َهبْ إِ َلى ْالجَ َّز ِ
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دا وٌنا د دې دلٌل دى چً معمولً
د رسول هللا
شا که څوک پٌدا کړي نو تعرٌؾ نه ؼواړي  ،ځکه
معمولً شا چً د چا څخه ورک سً تالښ ٌې نه
کوي .
د لږ ارزښت شا دونه ورځً تعرٌؾ ؼواړي چً
رااخٌستونکى ٌې پدى ګومان سً چً نور ٌې څوک
تالښ نه کوي .
د زٌات ارزښت شا بٌا ٌو کال تعرٌؾ او اعالن
ؼواړي ٌ ،و شا چً لس درهمه ارزښت ولري دا
ال هم په ارزښتناکه شٌانو کً شمېرل کٌږي ٌو کال
تعرٌؾ ؼواړي .
د لقطې مالک که تر ٌوه کال اعالن وروسته ال هم
پٌدا نه سو  ،نو بٌا د لقطې رااخٌستونکى که
مسکٌن او فقٌر وو هؽه ل َق َطه د ځان د پاره
اخٌستالى سً .
هللا عَ لَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقول لَ َ َ
صلَّى َّ
صلَّى َّ
هللا
هللا َ
ك َعلًََّ َفأَرْ َس َل ِب ِه َف َد َفعَه رَ سول َّ ِ
ار َودِرْ هَم َ
هللا َ
َّ ِ
ك أرْ سِ ْل إِلًََّ ِبالدٌ َن ِ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم إِ َل ٌْ ِه ( ابوداود )
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که رااخٌستونکى ٌې شتمن وو نو بٌا ٌې د مالک پر
ځاى مسکٌن ته په خٌرات کً ورکوالى سً .
که څوک ل َق َطه د ٌوه کال اعالن وروسته مسکٌن ته
په خٌرات کً ورکړي او تر هؽه وروسته ٌې مالک
پٌدا سً  ،دلته د لقطې د مالک خوښه ده  ،که صدقه
پر خپل حال پرٌږدي  ،ترڅو ثواب ٌې ورته
ورسٌږي او که د رااخٌستونکً څخه ٌې تاوان اخلً
د لقطې څښتن که د لقطې تاوان واخلً د صدقې
ثواب بٌا م ْل َتقِطِ ته رسٌږي  ،ځکه ده د خٌرات سوي
لقطې عوض د هؽه و مالک ته ورکړى .
د لقطې رااخٌستونکى که ؼنً وو  ،د اعالن
وروسته ل َق َطه د ځان د پاره نسً راګرځوالى ،
البته که په پالر  ،زوى او ښځه کً ٌې څوک
مسکٌن وو هؽه ته ٌې په خٌرات کً ورکوالى سً
په آند م ْل َتقِطِ که
د امام مالک او امام شافعً
شتمن وو د ٌوه کال تعرٌؾ څخه وروسته ٌې که
مالک و نه مندل سً خپله هم کار ځنً اخٌستالى
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سً  ،که د مصرؾ کولو وروسته ٌې مالک ومندل
سو تاوان به ٌې ورکوي .
د لقطې خرڅ
که لقطې خرڅ ته اړتٌا درلودل  ،د بېلګً په ډول
پسه وي ځکه په نس مړېده ؼواړي  ،که م ْل َتقِطِ د
ځان څخه خرڅ پر کاوه  ،د مالک څخه ٌې د خرڅ
ؼوښتنه نسً کوالى  ،خو که د قاضً په حکم ٌې
خرڅ پر کاوه هؽه ټول د مالک پر ذمه پور پاتٌږي
څه مهال چً مالک ٌې پٌدا سً د هؽه څخه ٌې د
خرڅ مجراء اخٌستل کٌږي .
که لقطې خرڅ درلودى او موضوع قاضً ته
وړاندي سوه  ،که لقطې عاٌد درلودى  ،د مثال په
ډول په کراٌه ورکول کېدالى سواى نو په کراٌه دي
ورکړي  ،د کراٌې د عاٌد څخه دي خرڅ پر کوي ،
که عاٌد ٌې نه درلودى بٌا دې شً ته کتل کٌږي ،
که دونه خرڅ ٌې درلودى چً د دې شً قٌمت ټول
په خرڅ کً تلى  ،نو بٌا دې خرڅ کړي او د هؽه
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قٌمت دي مالک ته وساتً  ،ځکه په خرڅولو کً
ٌې د مالک ګټه ده .
که د خرڅولو پر ځاى ٌې ساتل او خرڅ پر کول د
مالک په ګټه وو بٌا دي خرڅ ټول په مالک پسً
لٌکً او څه مهال چً څښتن ٌې پٌدا سً د خرڅ د
مجراء ورکولو وروسته دي شا ورتسلٌم کړي .
د لقطې څښتن
که داسً څوک پٌدا سو چً ځان ٌې د لقطې څښتن
باله نو د هؽه څخه د لقطې نښً پوښتل کٌږي  ،د
نښو تر بٌانولو وروسته م ْل َتقِطِ هؽه لره ل َق َطه
ورکوالى سً  ،البته که د نښو د بٌانولو سره م ْل َتقِطِ
په ډاډه نه وو  ،دا کس ٌې د لقطې مالک نه باله نو د
قضاًٌ حکم له مخً ٌې په ورکولو نه مجبوره
کٌږي  ،ځکه د قضاًٌ حکم له مخً م ْل َتقِطِ هؽه
مهال د لقطې پر ورکولو مجبورٌږي چً مالک ٌې
قضا ته شاهدان وړاندي کړي .
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که څوک د لقطې تعرٌؾ او اعالن په ټاکلې مده کً
وکړي  ،بٌا ٌې هم مالک و نه مندل سً  ،بٌا که
م ْل َتقِطِ ل َق َطه د ځان د پاره اخٌسته ٌا ٌې د مالک
لخوا صدقه کوله  ،لومړى دي د دې شً نښً او
عالمې ځان ته معلومً کړي  ،چً دا شا خپله څه
ډول دى ؟ په څه ډول کڅوڼه ٌا کارتن کً دى ؟ څه
ډول تناو پر راپٌچل سوى دى ؟ د نښو د معلومولو
وروسته بٌا کوالى سً چً خپله کار ځنً واخلً ٌا
ٌې بل فقٌر او محتاج ته ورکړي  ،ځکه ل َق َطه چً
مصرؾ سً نو بٌا ٌې څښتن د نښو او عالمو په
بٌانولو پېژندل کٌږي .
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ض ِح ٌَّة
أُ ْ
د لوى اختر په لومړۍ  ،دوهمه  ،او درٌمه ورځ د
ثواب د پاره چً څاروى ٌعنً پسه  ،بزه  ،ؼوا ٌا
حٌَّة واًٌ .
اوښ حاللٌږي هؽه ته أضْ ِ
د مفسرٌنو مشهوره وٌنا دا ده چً د سورة الکوثر د
صل ل َِرب َك َوا ْن َحرْ ( ٕالکوثر) مراد د لوى اختر
دې آٌت َ :ف َ
لمونځ او قربانً کول ده .
حٌَّة
رسول هللا
په مدٌنه منوره کً هر کال أضْ ِ
حٌَّة ٌې پخپل الس حاللوله .
کوله او أضْ ِ
الندي د عاٌشې د هؽه حدٌث ژباړه رانقلوو چً
د قربانۍ ثوابونه پکښً ذکر کړي
رسول هللا
دي :
ژباړه  :د لوى اختر په ورځ د بنً آدم د ټولو
ته خوښ عمل د وٌنو توٌول
کارونو څخه هللا
دي  ،دا قربانً د قٌامت په ورځ د ښکرونو  ،وړٌو
او ښنګرو سره راځً  ،د قربانۍ وٌنه مځکً ته د
ٕ٘ٓ
www.taleemulislam.net

رسېدلو څخه تر مخه د هللا په حضور کً د قبولٌت
لوړ ځاى نٌسً  ،نو په ښه زړه قربانۍ کوئ ( )
ٖٔ

د قربانۍ حکم
په آند
د لوى اختر قربانً کول د ابوحنٌفه
او امام محمد
واجب ده او د ابوٌوسؾ
په آند مؤکد سنت ده .
قربانً پر هر هؽه حر مسلمان باندي واجب ده چً
مقٌم او ؼنً وي  ،شتمن او ؼنً که په شرعً ډول
مسافر وو ٌعنً څلور رکعتٌز لمونځ ٌې دوه
رکعتونه کول پر هؽه باندي قربانً کول واجب نه
ده  ،دؼه ډول پر فقٌر او مسکٌن باندي هم قربانً
واجب نه ده .

ٖٔ
صلَّى َّ
هللا مِنْ
هللا عَ لَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل مَا َع ِم َل آ َدمًٌِّ مِنْ َعمَل ٌ َْو َم ال َّنحْ ِر أَحَ بَّ ِإلَى َّ ِ
هللا َ
َعنْ عَا ِب َش َةأَنَّ رَ سو َل َّ ِ
ْ
َ
هللا ِب َم َكان َق ْب َل أَنْ ٌَ َقعَ مِنْ
َارهَا َوأَ ْظ َال ِفهَا َوأَنَّ ال َّد َم لَ ٌَ َقع مِنْ َّ ِ
إِهْ رَ ِ
اق الد َِّم إِ َّنهَا َل َتأتًِ ٌ َْو َم ْال ِقٌَا َم ِة ِبقرو ِنهَا َوأ ْشع ِ
ض َفطِ ٌبوا ِبهَا َن ْفسًا ( الترمذي ) .
ْاِلَرْ ِ
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د قربانۍ وخت
د قربانۍ د حاللو وخت د لوى اختر د لومړۍ ورځً
څخه بٌا د درٌمً ورځً تر لمر لوېدو پوري دى .

د ښار د هستوګنو او هم د هؽو ځاٌونو د هستوګنو
کوم چً هلته د اختر لمونځ ادا کٌږي د قربانۍ
وخت د اختر د لمانځه څخه وروسته دى  ،دا کسان
که د اختر تر لمانځه دمخه قربانً وکړي په قربانً
کً نه شمېرل کٌږي  ،البته د صحرا خلک کوم چً
د اختر لمونځ ورباندي نسته هؽوى د اختر د اولً
ورځً د سپېدو څخه وروسته هم قربانى حاللوالى
سً .
د قربانۍ د حاللو د پاره د هؽه ځاى وخت معتبر دى
کوم چً هلته حاللٌږي  ،د ښار هستوګن که خپله
قربانۍ صحرا ته ولٌږي نو وکٌل ٌې د اولً ورځً
د سپېدو څخه وروسته هم حاللوالى سً  ،ځکه هلته
د اختر لمونځ نه ادا کٌږي .
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د صحرا هستوګن که خپله قربانً ښار ته ولٌږي
وکٌل ٌې د اختر تر لمانځه دمخه نسً حاللوالى
ځکه په ښار کً د اختر لمونځ ادا کٌږي .
که په ٌو وطن کً اختر ٌوه ورځ دمخه وي او
هستوګن ٌې خپله قربانً داسً وطن ته ولٌږي ،
چً هلته اختر ٌوه ورځ وروسته وي  ،د همدې کس
وکٌل کوالى سً چً د اختر په درٌمه ورځ ٌې
قربانً حالله کړي  ،که څه هم دا ورځ د م َوكل په
وطن کً د اختر څلورمه ورځ کٌږي .
د قربانۍ حٌوان
په قربانى کً پسونه  ،وزګړي  ،ؼواوي او اوښان
حاللٌږي  ،نر او ماده فرق پکښً نه لري ګامٌښً د
ؼواٌو په جنس کً شمېرل کٌږي .
د پورتنٌو حٌوانانو څخه ماسٌوا نور حٌوانان په
قربانً کۍ نه صحٌح کٌږي  ،همدا ډول وحشً
پسونه او ؼواًٌ هم په قربانً کً نه صحٌح کٌږي .
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پسه او وزګړى ٌو نفر قربانً کوالى سً  ،په
ؼواًٌ او اوښ کً تر اوو نفرو شرٌکان کېدالى
سً  ،خو د هر ٌوه ونډه باٌد تر اومً کمه نه وي .
ؼوا او اوښ تر اوو تنو کم کسان هم په برابر
شراکت ٌا د ونډو په حساب حاللوالى سً  ،د مثال
په ډول دوه کسان کوالى سً چً اوښ حالل کړي
نٌم قٌمت ٌې ٌو او نٌم قٌمت ٌې بل ورکړي  ،داسً
هم کوالى سً چً دوې برخً ٌې د ٌوه شرٌک او
پنځه برخً ٌې د بل شرٌک وي .
د قربانۍ سن
د قربانۍ حٌوان به د عمر له مخً َث ِنً وي  ،په
اوښانو کً َث ِنً هؽه پنځه کلن اوښ ته واًٌ چً پښه
ٌې په شپږم کال کً وي  ،په ؼواٌو کً دوه کلن
ؼواٌى چً په پښه ٌې په درٌم کال کً وي َث ِنً بلل
کٌږي  ،په پسونو او وزګړو کً ٌو کلن چً پښه ٌې
په دوهم کال کً وي َث ِنً بلل کٌږي  ،البته په پسونو
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کً د شپږو مٌاشتو ؼټ ورى ال هم په قربانۍ کً
صحٌح کٌږي .
د قربانۍ عٌبونه
د قربانۍ د حٌوان دوه ډوله عٌبونه دي ٌ ،و ٌې هؽه
عٌبونه دي  ،چً د هؽو لکبله ٌې قربانً نه صحٌح
کٌږي بل ٌې هؽه عٌبونه دي چً د هؽو لکبله ٌې
قربانً کول کراهٌت پٌدا کوي .
الندي څلور عٌبونه د علماوو په اتفاق د قربانۍ مانع
ګرځً :
ٔ_ ړوندتٌا  :په سترګه ړوند حٌوان په قربانً کً
نه صحٌح کٌږي .
ٕ_ ګوډتٌا  :ښکاره ګوډ حٌوان چً د حاللېدلو تر
ځاٌه پخپله نسً تالى هم په قربانً کً نه صحٌح
کٌږي .
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ٖ_ ډنګرتٌا  :داسً ډنګر حٌوان چً په هډو کً ٌې
ماؼزه وچ سوي وي ٌعنً ٌو مخ ډنګر  ،پوست او
هډوکً وي هم په قربانً کً نه صحٌح کٌږي .
ٗ_ ؼوږ پرې  :داسً حٌوان چً د ؼوږ نٌمه برخه
ٌې پرې سوې وي هم په قربانۍ کً نه صحٌح
کٌږي .
فقهاء پر پورتنٌو عٌبونو نور عٌبونه هم قٌاس وي
چً هؽه همدا ډول ٌا تر دې ال هم زٌات عٌب ګڼل
کٌږي لکه په دواړو سترګو ړوند حٌوان  ،پښه ٌا
لکۍ پرې حٌوان  ،دا ډول ؼاښ وتلى حٌوان چً ٌو
ؼاښ ٌې ال هم په خوله کً پاته نه وي  ،مورزاده
بې ؼوږى حٌوان  ،دا ډول حٌوان چً پزه ٌا د تٌو
سرونه ٌې پرې سوي وي  ،پورته ٌاد سوي حٌوانان
هم په قربانً کً نه صحٌح کٌږي  ،ځکه دا هم ټول
ؼټ ؼټ عٌبونه دي .
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کوچنً عٌبونه
د قربانً د پاره تر ټولو ؼوره روغ رمټ حٌوان دى
خو دا چً په حٌوانانو کً څه ناڅه عٌبونه وي  ،نو
ځکه کوچنً عٌبونه د قربانً مانع نه ګرځًٗٔ .
خو دا چً کوم عٌب ؼټ او کوم عٌب کوچنى دى ،
څخه څلور وٌناوي
پدې اړوند د ابوحنٌفه
رانقل سوي دي ٌ ،و قول ٌې چً هؽه د ابوٌوسؾ
او محمد قول هم دى دا دى  :واًٌ که د ؼوږ زٌاته
برخه ٌې پاته وه ٌعنً د ؼوږ د نٌماًٌ څخه ٌې ال
هم لږ برخه پرې وه دا کوچنى عٌب بلل کٌږي ،
قربانً ٌې صحٌح ده البته کراهٌت لري .
ٗٔ َو ْ
ٌِر ؟ َف َعنْ أَ ِبً حَ نٌِ َف َة أَرْ بَع ِر َواٌَات  .رَ َوى محَ مَّد َع ْنه فًِ
اخ َت َلؾَ أَصْ حَ اب َنا فًِ ْال َفاصِ ِل َب ٌْنَ ْال َقل ِ
ٌِل َو ْال َكث ِ
ث َ ،و َع ْنه أَ َّنه الثلث َ ،و َع ْنه أَ َّنه الربع َ ،و َع ْنه أَنْ
ْاِلَصْ ِل َو ْالجَ ام ِِع ال َّ
ٌِر أَنَّ ْالمَانِعَ َذهَاب أَ ْك َث ِر مِنْ الثل ِ
صؽ ِ
ْ
َ
ٌَكونَ َّ
الذاهِب أَ َق َّل مِنْ ْالبَاقًِ أ ْو مِث َله ا هـ ِب ْال َمعْ َنى َو ْاِلولَى هًَِ َظاهِر الر َوا ٌَ ِة َ ،وصَحَّ حَ هَا فًِ ْال َخا ِن ٌَّ ِة حَ ٌْث
َ
ْ
صحٌِح أ َّنه الثلث َ ،ومَا دو َنه َقلٌِل َ ،ومَا َزا َد َعلَ ٌْ ِه َكثٌِر َو َع َل ٌْ ِه ال َف ْت َوى ا هـ َو َم َشى َع َل ٌْهَا فًِ
َقا َل َ :وال َّ
اإلصْ َال ِح َ .والرَّ ِابعَة هًَِ َق ْولهمَا َقا َل فًِ ْال ِهدَ ا ٌَ ِة َ .و َق َاال  :إ َذا َبقًَِ ْاِلَ ْك َثر مِنْ النصْ ؾِ أَجْ َزأَه ،
م ْخ َت َ
ص ِر ْال ِو َقا ٌَ ِة َو ْ ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ث َ ،وقا َل أبو ٌوسؾَ  :أخ َبرْ ت ِبق ْولًِ أبَا حَ نٌِفة فقا َل ق ْولًِ ه َو ق ْولك  ،قٌِ َل ه َو
َوه َو اخ ِتٌَار الفقٌِ ِه أ ِبً الل ٌْ ِ
ان
رجوع ِم ْنه إ َلى َق ْو ِل أَ ِبً ٌوسؾَ َ ،وقٌِ َل َمعْ َناه َق ْولًِ َق ِرٌب مِنْ َق ْولِك َ .وفًِ َك ْو ِن النصْ ؾِ مَا ِنعًا ِر َوا ٌَ َت ِ
َان َ :و َوجْ ه الر َوا ٌَ ِة
از ٌَّ ِة َ :و َظاهِر م َْذه َِب ِهمَا أَنَّ النصْ ؾَ َكثٌِر ا هـ َ .وفًِ ؼَا ٌَ ِة ْال َبٌ ِ
َع ْنهمَا ا هـ َ .وفًِ ْالب ََّز ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
الرَّ ِاب َع ِة َوهًَِ َق ْولهمَا َوإِلَ
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ِ
ِ
أَيْ َف َقا َل ب َعدَم ْالجَ َواز احْ ِتٌ ً
َاطا َب َدابِع َ ،و ِب ِه َظهَرَ أَنَّ مَا فًِ ْال َم ْت ِن َك ْال ِهدَ ا ٌَ ِة َو ْال َك ْن ِز َو ْالم ْل َت َقى ه َو الرَّ ِابعَة ،
ِ
ِ ِ
َ
ْ
ارح َعنْ ْالمجْ َتبَى َ ،و َكأ َ َّنه ْم ْ
َّاب ِق ه َو
َام الس ِ
اخ َتاروهَا ِِلنَّ ْالم َتبَا َدرَ مِنْ َق ْو ِل ْ ِ
َو َعلَ ٌْهَا ْال َف ْت َوى َكمَا ٌَذكره ال َّش ِ
اإلم ِ
الرجوع َعمَّا ه َو َظاهِر الر َوا ٌَ ِة َع ْنه إلَى َق ْول ِِهمَا َو َ َّ
هللا َت َعالَى أَعْ لَم  (.ردالمحتار )
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د لکۍ ٌې هم دا ډول حکم دى  ،که تر نٌماًٌ زٌاته
برخه ٌې پاته وه نو قربانً ٌې د کراهٌت سره
صحٌح ده  ،خو که د ؼوږ ٌا لکۍ نٌمه برخه ٌې
پرې وه بٌا ٌې قربانً صحٌح نه ده .
کوک  :مورزاده کوچنى ؼوږي حٌوان ته کوک
واًٌ  ،د کوک پسه قربانً صحٌح کٌږي پدې شرط
چً د ؼوږ زٌاته برخه ٌې پرې سوې نه وي .
هؽه حٌوانان چً ؼوږونه ٌې سوري وي ٌا ٌې د
ؼوږ د څوکې ٌ ،ا د ٌوه او بل اړخ څخه څه څه
اندازه پرې سوي وي  ،لکه دروږي پسونه ٌا ٌې
ؼوږ په ؼٌچً څٌري سوى وي خو ټوټې ٌې په
ځړٌږي  ،د هؽه قربانً کول کراهٌت لري  ،خو که
د ؼوږو پرې سوي برخً ٌې نٌماًٌ ته رسېدلً نو
بٌا ٌې قربانً نه صحٌح کٌږي .
د ښکر ماتً حٌوان قربانً صحٌح ده  ،البته که
ښکر ٌې بٌخً په بٌخ کً مات سوى وو او دماغ ته
رسېدلى وو نو بٌا ٌې قربانً نه صحٌح کٌږي .
ٖٕٔ
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غوره قربانً
د قربانً د پاره تر ټولو ؼوره حٌوان چاغ  ،ابلک
به
ښکرور  ،خصً مږ دى  ،ځکه رسول هللا
همدا ډول پسه قربانً کاوه  ،د اکثرو په آند منده تر
خصً افضل ګڼل کٌږي  ،ځکه په ځٌنو رواٌاتو کً
د قربانۍ په صفت کً فحٌل راؼلى
د رسول هللا
دى فحٌل ومنده ته واًٌ .
ذبح
ذبح حاللولو ته واًٌ  ،ذابح حاللونکً ته واًٌ ،
ٌحة حالل سوي حٌوان ته واًٌ  ،هؽه حٌوانان
َذ ِب َ
چً د ؼوښو خوړل ٌې جاٌز دي  ،ؼوښه ٌې هؽه
مهال خوړل کٌږي چً په شرعً ډول حالل کړل
سً .
په نامه
شرعً ذبح دا ده چً مسلمان ٌې د هللا
حالل کړي ٌعنً د حاللولو په وخت کً ٌې بسم هللا
و هللا اکبر پر وواًٌ  ،که څوک د حاللولو په وخت
ٌحة
کً قصدا د هللا نوم پر ٌاد نه کړي  ،هؽه َذ ِب َ
ٕٗٔ
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فرماٌلً دي َ :و َال َتأْكلوا

مرداره ده ځکه چً هللا
علٌَْه  ٕٔٔ (...االنعام )
ِممَّا لَ ْم ٌ ْذ َك ِر اسْ م َّ ِ
هللا َ

ژباړه  :او تاسو د هؽو حٌوانانو ؼوښه مه خورئ ،
نوم پر ٌاد سوى نه وي .
کوم چً د هللا
البته که د چا څخه د ذبح په مهال بسم هللا د ٌاده
ٌحة حالله ده
ووتل او په هېره ٌې و نه وٌل بٌا ٌې َذ ِب َ
ٌحة هم
د اهل الکتاب ٌعنً د ٌهودٌانو او عٌسوٌانو َذ ِب َ
حالله ده .
د ٌادونً وړ ده لکه څه ډول چً د مسلمانانو هؽه
ٌحة چً په خپه ٌا منګولو ٌې ووژنً ٌ ،ا د هللا
َذ ِب َ
څخه ماسٌوا د بل چا په نامه ٌې حالله کړي ،
ٌحة د اهل الکتاب دا هم
مرداره ده دؼه ډول َذ ِب َ
مرداره ده .
ٌحة مرداره ده .
د مرتد  ،مجوسً او بت پرستانو َذ ِب َ
حرم که د احرام په حالت کً وحشً حٌوانان لکه
م ِ
د ؼره پسه ٌا وحشً مرؼان حالل کړي هؽه مردار
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دي  ،دؼه ډول حالل ٌعنً داسً څوک چً په
احرام کً نه وي  ،که وحشً حٌوانان د مکې د
حرم په ساحه کً دننه حالل کړي هؽه هم مردار
دي .
حرم د احرام په حالت کً کورنً حٌوانان او
البته م ِ
کورنً مرؼان لکه پسه  ،ؼوا  ،اوښ چرګه او
کورنۍ هٌلۍ حاللوالى سً .
دؼه ډول د مکې د حرم په ساحه کً دننه هم که
څوک کورنً حٌوانان او کورنً مرؼان ذبح کړي
نو هؽه هم حالل دي .
په خپه وژل سوى حٌوان مردار دى  ،دؼه ډول هؽه
حٌوان هم مردار دى چً په لرګً ووهل سً او مړ
سً ٌ ،ا د لوړ ځاى څخه را ولوٌږي او مړ سً ٌ ،ا
ٌې بل حٌوان په ښکر ووهً او مړ سً ٘ٔ.
٘ٔ هللا فرماٌلً دي  :حرم ْ
هللا ِب ِه َو ْالم ْن َخ ِن َقة َو ْالم َْوقو َذة
ٌر َومَا أ ِه َّل لِؽَ ٌ ِْر َّ ِ
َت َع َلٌْكم ْال َم ٌْ َتة َوالدَّم َو َلحْ م ْال ِخ ْن ِز ِ
َو ْالم َترَ دٌَة َوال َّنطِ ٌحَ ة َومَا أَ َك َل السَّبع إِ َّال مَا َذ َّكٌْت ْم َومَا ذ ِب َح َعلَى النصب  ٕ (....الماٌدة ) ژباړه  :پر تاسو
مردار سوى حٌوان  ،وٌنه  ،د خنزٌر ؼوښه او هؽه حٌوان چً د هللا څخه ماسٌوا د بل چا په نامه حالل
سوى وي  ،په خپه وژل سوى  ،د لرګً په وهلو وژل سوى  ،د لوړي څخه رالوېدلى  ،په ښکر وهل
سوى او هم هؽه حٌوان چً درنده ګانو په خوړلو وژلً وي حرام کړل سوي دي البته بېله هؽه حٌوان
څخه چً ژوند پکښً پاته وي تاسو ٌې ذبح کړى هؽه بٌا درته حالل دى  ،دؼه ډول د بتانو په نامه
حالل سوى حٌوان هم در باندي حرام سوى دى .
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اختٌاري ذبح
د حٌوان ذبح دوه ډوله ده ٌ ،وه ته ٌې اختٌاري ذبح
واًٌ او بل ته ٌې اضطراري ذبح واًٌ .
د اختٌار په وخت کً حٌوان په ؼاړه کً حاللٌږي ،
حٌوان پر ؼاړه د ستونً څخه نٌولې بٌا تر سٌنې
پوري ٌعنً د کوټً او ځٌګر تر منځ پر ؼاړه هر
ځاى ذبح کېدالى سً .
په ذبح کً کرنکه  ،سره ؼاړه او د ؼاړي دوه
رګونه پرې کٌږي .
په آند که د دې څلورو څخه ٌې هر
د ابوحنٌفه
ٌحة حالله ده  ،د
درې پرې کړل سً بٌا هم َذ ِب َ
په آند د کرنکً او
او محمد
ابوٌوسؾ
سرې ؼاړي پرې کول حتمً دي خو که د دوو
ٌحة
رګونو څخه ٌې ٌو رګ پرې نسً بٌا هم َذ ِب َ
حالله ده .
د حاللونکً د پاره مستحب ده چً حٌوان مخ پر
قبله حالل کړي  ،د حٌوان د پرې اٌستلو څخه
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وړاندي چاړه ښه تېره کړي  ،حٌوان د حاللو پر
مهال په تکلٌؾ نه کړي  ،بلکً څومره چً وکوالى
سً هؽونه په ښه او اسانه ډول ٌې حالل کړي .
کورنى حٌوان که د انسانانو څخه وتورېږي او
وحشً سً نو هؽه په اضطراري ډول حالل کېدالى
سً  ،وحشً حٌوان که ونٌول سً بٌا د کورنً
حٌوانانو په شان په ؼاړه کً حاللٌږي .
د اوښ په حاللولو کً َنحر مستحب دى  ،نحر دې
ته واًٌ چً اوښ د سٌنې وخوا ته کښته پر ؼاړه
حالل کړل سً ٌعنً ؼاړه ٌې د کوټً وخوا ته پاته
سً .
د پسو  ،وزګړو  ،او ؼوٌو په حاللولو کً ذبح
مستحب ده ٌعنً د کوټً خوا ته چً لوړ په ؼاړه
کً حالل سً ترڅو ؼاړه ٌې د تن خوا ته پاته سً .
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اضطراري ذبح
وحشً حٌوانان کوم چً چا ته تن نه ورکوي په
اضطراري ډول حاللٌږي  ،اضطراري ذبح دا ده
چً د بسم هللا و هللا اکبر په وٌلو ؼشى پسً
وؼورځول سً  ،ؼشى چً ٌې د بدن پر هر ځاى
ولګٌږي او وې وژنً بٌا هم حالل دى .
دؼه ډول کورنى حٌوان که تور واخلً او وحشً
سً نو هؽه هم د وحشً حٌوانانو په شان په بسم هللا
په ؼشً وٌشتل کېږي ٌ ،ا تېره شا پسً ؼورځول
کٌږي  ،که هؽه ٌې په تېرو د بدن پر هر ځاى
ولګېږي او وې وژنً بٌا هم حالل دى .
دؼه ډول که ٌو حٌوان اوبو ٌا کندي ته ولوٌږي او
هلته مړ کېدى په ؼاړه کً ٌې حاللوالى نسواى ،
دؼه حٌوان چً د بسم هللا و هللا اکبر په وٌلو د بدن
پر هر ځاى په چاړه ووهً او وې وژنً حالل دى
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د غشً ښکار
که څوک په بسم هللا و هللا اکبر د ؼشً وارى پر
ښکار وکړي او ؼشى پر ولګٌږي او وې وژنً  ،نو
هؽه حالل دى  ،که زخمً ٌې کړى او ژوندى په
الس ورؼلى نو بٌا ٌې حاللول حتمً دي  ،که حالل
ٌې نه کړي او مړ سً نو مردار دى .
که څوک ښکار وولً او هؽه ځنً پټ او ال درکه
سً  ،که دى ٌې سمدالسه په تالښ کً وو او پسله
څه مدې ٌې مړ پٌدا کړى  ،نو هؽه حالل دى او که
تالښ ٌې و نه کړ مګر څه مده وروسته ٌې مړ پٌدا
کړى هؽه بٌا مردار دى .
که څوک ښکار وولً او هؽه په اوبو کً ولوېږي
او مړ سً ٌ ،ا پر بام او لوړ ځاى ولوېږي او د هؽه
ځاى څخه بٌا مځکً ته را ولوېږي او مړ سً نو د
دې حٌوان خوړل هم جاٌز نه دي  ،ځکه کېدالى
ٕٕٓ
www.taleemulislam.net

سً په اوبو کً د ؼوټه کېدلو لکبله ٌا د بام څخه د
رالوېدلو لکبله وژل سوى وي .
که څوک په مچلوؼه ٌا ربړ ښکار وولً او وې
وژنً هؽه مردار دى  ،دؼه ډول که په چرًٌ
توپک ٌا مرمۍ ٌې وولً او وې وژنً نو هؽه هم
مردار دى  ،ځکه په ډبره ٌا ګردي پڅ شً چً
ښکار ووژل سً هؽه د موقوذې په جمله کً راځً
د ښکار هؽه حٌوان حالل دى چً په بسم هللا په تېره
شً زخمً او ووژل سً .
که څوک په ؼشً ٌا بل تېره ٌا پڅ شً ښکار وولً
او هؽه زخمً سً او ژوندى په الس ورسً او بٌا
ٌې حالل کړي نو هؽه حالل دى او که حالل ٌې نه
کړى د زخمونو څخه ومړ نو بٌا مردار دى .
د ښکاري سپً او باز ښکار
په ښکاري سپً  ،باز او داسً نورو اموخته سوو
حٌوانانو او مرؼانو باندي ښکار کول جواز لري .
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سپى هؽه مهال ښکاري او اموخته بلل کٌږي چً
درې ځلً د څښتن په ښکارولو ښکار ونٌسً ٌعنً
مالک ته ٌې راوړي او خپله هٌڅ ځنً و نه خوري .
باز هؽه مهال اموخته بلل کٌږي چً مالک ٌې ځان
ته راوبولً او ورته را په هوا سً .
ښکاري سپى  ،باز او بل په ښکار اموخته حٌوان
چً ښکار ونٌسً که چٌري په خوله او منګلو کً
ځنً زخمً او مړ سً نو هؽه حالل دى  ،پدې
شرط چً مالک ٌې په بسم هللا وهللا اکبر ور
ښکارلى وي .
سپى او باز که ښکار په خوله او منګلو کً زخمً
کړي او ژوندى ٌې خپل څښتن ته راورسوي د هؽه
حاللول حتمً دي  ،ځکه که حالل ٌې نه کړي او د
سپً او باز د زخمونو لکبله مړ سً نو د هؽه ؼوښه
بٌا مرداره ده نه خوړل کٌږي .
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که سپى ښکار تر ستونً ونٌسً او زخمً ٌې نه
کړي بلکً په خفه ځنً مړ سً نو هؽه هم مردار
دى .
د ښکاري سپى سره که د مجوسً سپى ٌا نااموخته
سپى ملګرى سً او په دواړو ښکار ونٌسً زخمً
ٌې کړي او تر رارسولو دمخه ځنً مړ سً هؽه هم
مردار دى  ،ځکه د نااموخته سپً ښکار مردار دى
دؼه ډول مجوسً او بل دا ډول کافر چً د هؽوى
ٌحة مسلمانانو ته حالله نه ده  ،که هؽوى اموخته
َذ ِب َ
سپى په ښکار پسً وښکاري د هؽه سپً ښکار هم
مردار دى .
حالل او مردار حٌوانان
په حٌوانانو کً ِذي َناب مردار دي  ،په مرؼانو کً
ذِي م ِْخلَب مردار دي .
ِذي َناب هؽو درنده حٌوانانو ته واًٌ کوم چً په
داړو نور حٌوانان څٌري  ،لکه زمرى  ،پړانګ او
لٌوه .
ٖٕٕ
www.taleemulislam.net

ذِي م ِْخلَب بٌا هؽو مرؼانو ته واًٌ چً په منګولو
نور مرؼان او حٌوانان څٌري لکه باز او شاهٌن .
د درنده حٌوانانو څخه پرته نور د ټولو حٌوانانو
ؼوښه حالله ده  ،البته کورنً خره که څه هم درنده
نه دي خو ؼوښه ٌې حرامه ده  ،ؼاتره هم د کورنً
خره حکم لري او ؼوښه ٌې مرداره ده .
په آند مکروه ده البته
د آس ؼوښه د ابوحنٌفه
په
د ابوٌوسؾ  ،امام محمد او امام شافعً
آند د آس ؼوښه حالله ده  ،ځکه آس د ذي ناب ٌعنً
درنده حٌوانانو څخه نه دى .
حشرات او خزندې ټولً مرداري دي  ،ځکه د
خباٌثو د جملې څخه دي او د ژوندي حٌوان د تن
څخه پرې سوى اندام هم مردار دى .
زموږ د امامانو په آند د اوبو په حٌوانانو کً ٌوازي
ماهٌان حالل دي  ،په ماهٌانو کً فرق نسته هر
ډول او هر رنګ ماهى چً وي ؼوښه ٌې حالله ده
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د نورو مذاهبو د امامانو په آند د ماهٌانو څخه عالوه
د اوبو ځٌنً نور حٌوانان هم حالل دي .
ملخ هم حالل دي  ،ماهٌان او ملخان ذبح نه ؼواړي
بلکً بېله حاللولو څخه خوړل کٌږي .
که څوک اوښه  ،ؼوا  ،بزه ٌا مٌږه حالله کړي او
په نس کً ٌې اوالد وي  ،که اوالد ٌې ژوندى د نس
څخه راواٌستل سً هؽه باٌد حالل کړل سً  ،که
اوالد ٌې په نس کً مړ وو نو د هؽه ؼوښه بٌا نه
خوړل کٌږي .
په آند د
او امام شافعً
د امام مالک
مور په حاللولو ٌې د نس مړ اوالد هم حالل ګڼل
کٌږي  ،خو که اوالد ٌې ژوندى وو نو بٌا ٌې بېله
حاللولو څخه ؼوښه نه خوړل کٌږي .
د ذبح آله
په هر تېره شً چً وٌنه بهٌوي ذبح جواز لري  ،د
ډبري په تېره تٌږه  ،د نل په تېره ټوټه چً ؼاړه
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په پرې کېدالى سً ال هم ذبح جاٌز ده .
په ؼاښو او نوکانو ذبح نه صحٌح کٌږي ٌعنً که
څوک د حٌوان ؼاړه پخپلو ؼاښو وچٌچً ٌا ٌې
ؼاړه په خپلو منګولو پرې کړي پدې سره حٌوان
مردارٌږي .
نشًٌ چښاک

نشًٌ توکو ته په عربً مسْ كِر واًٌ  ،د نشه کونکو
چښاکو لږ او ډېر چښل حرام دي .
په ټولو مذهبونو کً پدې قول فتوا ورکول سوې ده
رام ( متفق علٌه )
ځکه رسول هللا فرماٌلً دي :كل مسْ كِر َح َ
ژباړه  :هر نشه کونکى شا حرام دى .
د شرابو څخه ماسٌوا د نورو نشه کونکو چښاکو په
په
او ابوٌوسؾ
برخه کً د ابوحنٌفه
وٌنا کً تفصٌل راؼلى دى چً وروسته ٌې تشرٌح
کوو .
د امام محمد

قول بٌا د نورو امامانو لکه امام
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په شان
مالک  ،امام شافعً او امام احمد
دى چً واًٌ هر نشه کونکى چښاک  ،دا که د
اومې دوښا څخه جوړ سوى وي ٌ ،ا د پخې دوښا
څخه جوړ سوى وي  ،که د انګورو  ،کشمشو او
عسلو څخه جوړ سوى وي ٌ ،ا د ؼنمو  ،وربشو ،
جوارو او نورو حبوباتو څخه جوړ سوى وي حرام
دى .
زموږ په مذهب کً لکه څه ډول چً وړاندي مو
پر قول فتوا ورکول
ولوستل د امام محمد
کٌږي .
شراب
په عربً کً شراب چښاک ته واًٌ  ،دا که حالل
چښاک وي لکه اوبه او شٌدې اوکه حرام چښاک
وي لکه نشه کونکً چښاک  ،البته په پښتو کً موږ
شراب و هؽه نشه کونکً چښاک ته واٌو چً په
قطعً ډول حرام دي او په قرآن پاک کً د خمر په
نامه ٌاد سوي دي  ،دلته زموږ مراد د شرابو څخه
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همدا خمر دي .
د شرابو لږ او ډېر چښل حرام دي  ،پر چښونکً
ٌې اتٌا دورې حد جاري کٌږي  ،همدا راز شراب
نجس دي بدن او جامې په مردارٌږي  ،د شرابو
چښل که څوک حالل وبولً کافر کٌږي  ،ځکه د
شرابو حرمت په قطعً دالٌلو ثابت سوى دى .
پر شرابو درې پړاونه راؼلً دي  ،په لومړي ځل
کً چً د شرابو په هکله پوښتنه وسوه نو هللا
ٌې داسً جواب ورکړى :
ٌِه َما إِ ْثم َكبېر
ٌَسْ أَلو َن َك َع ِن ْال َخم ِْر َو ْال َم ٌْسِ ِر ق ْل ف ِ
اس َوإِ ْثمه َما أَ ْك َبر ِمنْ َن ْفع ِِه َما...
َو َم َنافِع لِل َّن ِ
(سورة البقرة اٌت ) ٕٔ9

ژباړه  :دوى د شرابو او خمار په هکله ستا څخه
پوښتنه کوي  ،ته ورته وواٌه  :په دواړو کً لوٌه
ګناه ٌعنً لوى زٌان سته او د خلکو د پاره ځٌنً
ګټً هم پکښً سته خو تاوان ٌې تر ګټً زٌات دى .
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پدې آٌت کً د شرابو د چښلو څخه منع نه ده راؼلې
البته تر ګټً ٌې د زٌان او خرابۍ اړخ ډېر زٌات
بلل سوى دى .
په دوهم پړاو کً د لمانځه څخه د نشې په حالت کً
منع راؼله چً دا پخپله د لمانځه په وخت کً د
فرماًٌ:
شرابو د چښلو څخه ممانعت دى هللا
ارى
ٌِن آَ َمنوا َال َت ْق َربوا الص ََّال َة َوأَ ْنت ْم س َك َ
ٌَا أٌَ َها الَّذ َ
ون ( ...سورة النساء اٌت ٖٗ )
َح َّتى َتعْ لَموا َما َتقول َ
ژباړه  :اې هؽو کسانو چً اٌمان مو راوړى دى !
تاسو لمانځه ته د نشې په حالت کً مه نژدې کٌږئ
تر څو چً نشه مو ځً په خپلو وٌناوو پوهٌږى .
په درٌم پړاو کً د راتلونکً آٌت په نازلېدلو د
شرابو چښل په هر حالت کً حرام وګرځېدل .
صاب
ٌِن آَ َمنوا إِ َّن َما ْال َخمْ ر َو ْال َم ٌْسِ ر َو ْاِلَ ْن َ
ٌَا أٌَ َها الَّذ َ
َو ْاِلَ ْز َالم ِرجْ س ِمنْ َع َم ِل ال َّشٌ َ
ان َفاجْ َتنِبوه لَ َعلَّك ْم
ْط ِ
ون (سورة الماٌدة اٌتٓ) 9
ت ْفلِح َ
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ژباړه  :اې مومنانو ! بېله شکه د شرابو چښل  ،د
خمار کول  ،د بتانو عبادت کول  ،په ؼشو قسمت
معلومول د شٌطان د کارونو څخه ناوړه کارونه دى
نو تاسو ځانونه ګوښه ځنً ساتا .
خمر څه شً ته واًٌ ؟
خمر د ټولو په آند په قطعً ډول حرام دي  ،خو دا
چً خمر څرنګه او د څه شً څخه جوړٌږي پدې
اړه د ابمه وو څه اختالؾ دى .
په آند د انګورو اومه دوښا چً
د ابوحنٌفه
وخوټٌږي او ګاټه سً زګونه وؼورځوي ٌعنً زالل
او ړون سً نوهؽه ته خمر واًٌ.ٔٙ
د امام مالک  ،امام شافعً  ،امام احمد بن حنبل ،
په آند د انګورو
ابوٌوسؾ او امام محمد
اومه دوښا چً وخوټٌږي ګاټه سً نو هؽه ته خمر
واًٌ که څه هم زګونه و نه ؼورځوي  ،البته کله
ٔٙ
ب إ َذا ؼ ََال َوا ْش َت َّد َو َق َذؾَ ِب َّ
َام خ َِال ًفا لَهمَا ،
هًَِ النًء مِنْ مَا ِء ْال ِع َن ِ
الز َب ِد َ ،فإِنْ لَ ْم ٌَ ْقذِؾْ َفلَ ٌْسَ ِب َخمْ ر عِ ْن َد ْ ِ
اإلم ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َو ِب َق ْول ِِهمَا أ َخذ أبو حَ فص ال َك ِبٌر َخا ِنٌَّة ( ردالمحتار )
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نورو نشه کونکو چښاکو ته هم په مجازي معنا خمر
وٌل کٌږي .
د شرابو حکم
ا – د شرابو حرمت خپله د شرابو لکبله دى نو ځکه
ٌې لږ او ډېر چښل حرام دي .
ٕ -شراب ؼلٌظه نجاست دى لکه وٌنً او بولً .
ٖ -شراب حالل بلل کفر دى .
ٗ -د شرابو څخه هر ډول استفاده کول حرامه ده  ،د
عالج د پاره ٌې ال هم چښل جواز نه لري .
٘ -د شرابو خرڅول حرام دي .
 -ٙد شرابو پر چښونکً اتٌا دورې حد جاري کٌږي
که څه هم په نشه نه سً .
حرام چښاک
طِ الء َ ،سکَر او نقٌع هم د حرامو چښاکو د جملې
څخه دي .
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طِ الء د انګورو هؽې دوښا ته واًٌ چً پخه سً او
په پخېدلو ٌې دوې درٌمً البته په لږ څه کم له منځه
والړه سً  ،طالء د باذق او عصٌر په نامه هم
ٌادٌږي .
د ٌادونً وړ ده چً په نن عصر کً د مٌوو هؽې
دوښا ته عرب هم عصٌر واًٌ  ،کوم چً په
انګلٌسً کً جوس ورته واًٌ  ،دا ډول عصٌر
حالل دي ځکه چً دا دوښا په ٌخه هوا او ځانګړو
قطٌو کً تازه ساتل کٌږي  ،هٌڅ تؽٌٌر او بدلون ٌې
په بوى او خوند کً نه راځً او نه ٌې د لږ او ډېر
چښلو څخه څوک نشه او مستٌږي .
َسکَر د تازه خرما هؽً دوښا ته واًٌ چً پر جوش
راسً او مسْ كِر ٌعنً نشه کونکى چښاک وګرځً .
وچه خرما چً په اوبو کً واچول سً  ،څه مهال
چً وخوټٌږي او د نشې وړتٌا پکښً پٌدا سً هؽه
ته بٌا نقٌع التمر واًٌ او دا هم د حرامو مشروباتو
څخه دي  ،ځٌنً بٌا نقٌع التمر ته َسکَر هم واًٌ .
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نقٌع الزبٌب هم حرام دي  ،کشمش  ،ارتاوۍ ،
آبجوشً  ،وڅکً او بل هر ډول وچ سوي انګور
چً په اوبو کً واچول سً نو څه مهال چً پر
جوش راسً وخوټٌږي او مسْ كِر ٌعنً نشه کونکى
وګرځً هؽه ته نقٌع الزبٌب واًٌ او دا هم حرام دي
د خمر او نقٌع الزبٌب تر منځ فرق دا دى چً خمر
د تازه انګورو هؽً دوښا ته واًٌ چً وخوټٌږي ،
اشتداد پٌدا کړي ٌعنً ګاټه سً د نشې وړتٌا پٌدا
کړي او زګونه وؼورځوي او نقٌع الزبٌب بٌا هؽو
اوبو ته واًٌ چً کشمش ٌا بل ډول وچ انګور
پکښً واچول سً او بٌا دا اوبه را وخوټٌږي ،نشه
کونکً وګرځً .
اختالفً چښاک
َن ِبٌذ ال َّتمْ ر َ ،خلِ َ
ٌطان َ ،ن ِبٌذ العسل او م َثلَث عِ َنبً
څلور داسً مشروبات دي چً د درملنً او طاقت
او ابو
پٌدا کولو د پاره ٌې چښل د ابوحنٌفه
په آند جاٌز دي خو که څوک ٌې د
ٌوسؾ
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بازۍ او مستۍ د پاره چښً نو بٌا ٌې د ابوحنٌفه او
ابوٌوسؾ په آند هم چښل حرام دي .
د امام مالک  ،امام شافعً  ،امام احمد بن حنبل او
امام محمد په آند د دا څلورو واړو مشروباتو چښل د
درملنً او قوت د پاره ال هم حرام دي .
اول  :وچه خرما چً په اوبو کً واچول سً او لږ
څه پخه سً هؽه ته َن ِبٌذ ال َّتمْر واًٌ َ ،ن ِبٌذ ال َّتمْ ر که
څه هم اشتداد ومومً ٌعنً ګاټه او نشه کونکې سً
بٌا ٌې هم د ابوحنٌفه او ابوٌوسؾ په آند د درملنً او
قوت په ؼرض چښل جاٌز دي  ،خو د مستۍ او
بازۍ ٌعنً په هوس وخت تېرولو د پاره ٌې چښل
حرام دي  ،نبٌذ الزبٌب هم دا ډول دي .
دوهم  :کشمش او خرما چً ٌو ځاًٌ ګډ اوبو ته
واچول سً او لږ څه پاخه سً هؽه ته خلٌطان واًٌ
درٌم  :عسل  ،انځر  ،ؼنم  ،وربشً  ،جواري او
نور حبوبات که اوبو ته واچول سً که همداسً
اومه پرېښول سً ٌا پاخه سً او اشتداد ومومً
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ٌعنً ګاټه او نشه کونکً وګرځً دا ټول د نبٌذ
العسل په حکم کً دي  ،د ابوحنٌفه او ابوٌوسؾ په
آند ٌې د درملنً او قوت په ؼرض چښل جاٌز دي ،
خو د مستۍ او بازۍ ٌعنً په هوس وخت تېرولو د
پاره ٌې چښل حرام دي .
څلورم  :د انګورو هؽً دوښا ته مثلث عنبً واًٌ
کوم چً په پخېدلو ٌې دوې برخً والړي سً او
درٌمه برخه ٌې پاته سً  ،د مثلث عنبً چښل هم د
ابوحنٌفه او ابوٌوسؾ په آند د درملنً او قوت په
ؼرض جاٌز دي خو د مستۍ او بازۍ ٌعنً په هوس
د وخت تېر د پاره ٌې چښل حرام دي  ،لکه څه ډول
چً فاسقان او فاجران ٌې چښً .
لکه څه ډول چً مو مخکً ولوستل د امام مالک ،
امام شافعً  ،امام احمد بن حنبل او امام محمد
په آند د دا څلورو واړو مشروباتو چښل د
درملنً او قوت د پاره ال هم حرام دي .ٔ7
ٔ7
َ
ٌن َو َنحْ ِو ِهمَا َقالَه ْالمصَ نؾ ( م ْطلَ ًقا ) َقلٌِلَهَا
( َوحَ رَّ َمهَا محَ مَّد ) أَيْ ْاِل ْش ِر َب َة ْالم َّت َخ َذ َة مِنْ ْال َعس َِل َوالت ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َو َكثٌِرَ هَا ( َو ِب ِه ٌف َتى ) ذ َكرَ ه َّ
ارح ال َوهْ بَا ِن ٌَّ ِة َ ،وذ َكرَ أ َّنه َمرْ ِويٌّ َعنْ الكل َو َنظمَه
الز ٌْلَعًِ َو َؼٌْره ؛ َواخ َتارَ ه َش ِ
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چرس او ترٌاک
د چرسو او ترکاٌو خوړل هم حرام دي  ،البته د
تداوي او درملنً د پاره ٌې خوړل جاٌز دي  ،ځکه
د دؼو شٌانو حرمت خپله د دؼو شٌانو لکبله نه دى
بلکً د زٌان او تاوان لکبله دى  ،نو ځکه ٌې د
معالجې د پاره لږ مقدار چً مفٌد وي جاٌز دي البته
د نشې د پاره ٌا دونه اندازه خوړل چً جسم او بدن
ته زٌان رسوي حرام دي .
که څوک په چرسو ٌا ترٌاکو نشه سً او د نشې په
حالت کً ښځً ته طالق ورکړي نو طالق ٌې واقع
کٌږي ځکه دا حرامه نشه ده .

َف َقا َل َ :وفًِ عَ صْ ِر َنا َف ْ
اختٌِرَ حَ ٌّد َوأَ ْو َقعوا َط َال ًقا لِ َمنْ مِنْ مسْ ك ِِر ْالحَ ب ٌَسْ َكر َو َعنْ كل ِه ْم ٌرْ َوى َوأَ ْف َتى محَ مَّد
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
از ٌَّ ِة َ :و َقا َل محَ مَّد مَا أَسْ َكرَ َكثٌِره َف َقلٌِله حَ رَ ام َ ،وه َو
َز
ب
ال
ق
ال
ط
ًِ
ف
و
:
ت
ل
ق
ر
رَّ
م
ال
ِب َتحْ ِر ٌِم مَا َق ْد َق َّل َوه َو
َ
حَ
ِ
ِ
َن ِجس أَ ٌْ ً
ضا َ ،و َل ْو َسكِرَ ِم ْنهَا ْالم ْخ َتار فًِ َزمَا ِن َنا أَ َّنه ٌحَ د َ .زا َد فًِ ْالم ْل َت َقى  :وقوع َط َالق مِنْ س ْكر ِم ْنهَا َت ِابع
ل ِْلحرْ َم ِة َ ،و ْالكل حَ رَ ام عِ ْن َد محَ مَّد َو ِب ِه ٌ ْف َتى َ ،و ْالخ َِالؾ إ َّنمَا ه َو عِ ْن َد َقصْ ِد ال َّت َقوي .أَمَّا عِ ْن َد َقصْ ِد ال َّتلَهً
َفحَ رَ ام إجْ مَاعًا ا هـ ( ردالمحتار )
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د ورېښمو حکم
د ورېښمٌنو جامو استعمال د نارٌنه ؤ د پاره حرام
او د ښځو د پاره جاٌز دي  ،البته نارٌنه کوالى سً
چً د څلورو ګوتو په اندازه د ورٌښمو ټوکر ٌا د
ورٌښمو خامک د نښً په ډول استعمال کړي .
د ټوکره دننه تار ته َسدا واًٌ او کوم تار چً
سربېره پر راتاوٌږي  ،هؽه ته لح َمه واًٌ  ،نارٌنه
هؽه ټوکر استعمالوالى سً چً سدا ٌعنً دننه تار
ٌې ورېښم او سربېرن تار ٌې نخ ٌا بل شا وي .
په آند د جنګ د
او محمد
د ابوٌوسؾ
پاره د ورېښمو جامې اؼوستل جاٌز دي  ،د
په آند په جنګ کً هؽه ورٌښمنً
ابوحنٌفه
جامې نارٌنه اؼوستالى سً چً سربېره تار ٌې
ورېښم او دننه تار ٌعنً سدا ٌې بل شا وي .
د ضرورت پر بنسټ د مرض ٌا د شپږو د مخنٌوي
د پاره د ورېښمو جامې اؼوستل هم جاٌز دي .
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کوچنٌو هلکانو ته د ورېښمو جامې ور اؼوستل هم
ګناه لري  ،ځکه لکه څه ډول چً نارٌنه ته د
ورېښمو اؼوستل حرام دي و بل نارٌنه ته ٌې ور
اؼوستل هم ورته حرام دي .
برق  ،سندس ټول ورٌښمٌن ټوکران دي
ِدٌ َباج  ،اس َت َ
د نازک تار څخه ٌې جوړ سوي ټوکره ته سندس
واًٌ  ،د پنډ تار څخه ٌې جوړ سوى ټوکر بٌا د
استبرق په نامه ٌادٌږي  ،د ځانګړي جوړ ٌا ځاى په
اعتبار ځٌنً ورېښمٌن ټوکران بٌا د دٌباج په نامه
ٌادٌږي .
سره او سپٌن زر
د سرو او سپٌنو زرو په لوښو کً خوراک او
چښاک هم د نارٌنه ؤ او هم د ښځو د پاره حرام دي
ښځً د سرو او سپٌنو زرو هر ډول ګېڼې استعمال
کوالى سً  ،خو د نارٌنه ؤ د پاره د سرو او سپٌنو
زرو د ګېڼو استعمال حرام دي  ،البته نارٌنه د سپٌنو
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زرو ګوتمۍ په ګوته کوالى سً خو وزن به ٌې تر
مثقال ٌعنً پاو باندي څلورو ګرامو څه کم وي .
د مهر ٌعنً د لٌک د ټاپه کولو د
پاک رسول
پاره په لومړي ځل کً د سرو زرو ګوتمۍ جوړه
کړه  ،خو څه مهال چً ٌې استعمال حرام سو  ،بٌا
ٌې د سپٌنو زرو څخه ګوتمۍ جوړه کړه  ،کله به ٌې
د ښً الس او کله به ٌې د چپ الس په خمچه ګوته
ٌا ورپسې ګوته په ګوته کوله .
او نورو زٌاتو علماوو په آند که
د امام محمد
د چا پزه پرې سوې وي ٌ ،ا ٌې ؼاښ ختلى وي ،
هؽه د سرو ٌا سپٌنو زرو پزه او ؼاښ اٌښوالى سً
څخه هم دؼه ډول قول را نقل
د ابوٌوسؾ
سوى دى .
ځکه چً رسول هللا

و َعرْ َف َج َة ب َْن أَسْ َعد  ٔ8ته

اجازه ورکړه چً د سرو زرو پزه کښېږدي ،
ٔ8
ْن َطرَ َف َة
َن ب ِ
َعنْ َع ْب ِد الرَّ حْ م ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
صلَّى هللا َعلَ ٌْ ِه
أَنَّ جَ دَّه َعرْ َفجَ َة ْبنَ أسْ َعدَ قطِ عَ أ ْنفه ٌ َْو َم ْالك َال ِ
ب َفا َّت َخ َذ أ ْن ًفا مِنْ َو ِرق َفأ ْن َتنَ َعلَ ٌْ ِه َفأمَرَ ه ال َّن ِبً َ
َو َسلَّ َم َفا َّت َخ َذ أَ ْن ًفا مِنْ َذهَب ( ابوداود )
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ؼاښونه هم د پزي په شان دي .
په آند په سپٌنو زرو د ؼاښو
د ابوحنٌفه
مضبوط کول جاٌز دي  ،خو د سرو زرو په کړٌو
ٌې مضبوط کول ناجاٌزه دي  ،ځکه واًٌ  :د
استعمال جواز ٌې د ضرورت پر بنسټ دى او دا
اړتٌا په سپٌنو زرو پوره کېدالى سً  ،نو سرو زرو
ته اړتٌا نه پٌدا کٌږي .
دا چً په سپٌنو زرو ال هم د ابوحنٌفه  ،ابوٌوسؾ او
په آند د ؼاښو محکم کول جاٌز دي نو
محمد
د زرو څخه ماسٌوا په نورو پاکو موادو د ؼاښو
مضبوط کول او ډوکول هم ممانعت نه لري .
ستر
مېړه او ماٌنه ٌو د بل بدن ته کتالى سً او هم
الس پر تېروالى سً البته فرج ته کتل مکروه ګڼل
کٌږي .
حرمً لکه مور  ،خور  ،خاله ،
نارٌنه د خپلً َم َ
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عمه مخ  ،سر  ،ځٌګر  ،پنډۍ  ،لٌڅً او بازوګانو
ته کتالى سً خو نس او مال ته ٌې کتل ورته
ناجاٌزه دي .
نارٌنه د پردۍ ښځً بېله مخ او خپړو څخه بل هٌڅ
ځاى ته نسً کتالى  ،د پردۍ ښځً مخ او خپړو ته
کتل پدې شرط جواز لري چً د شهوت او خوند
اخٌستلو څخه په امن وي  ،ځکه په خوند او شهوت
ٌې مخ او خپړو ته کتل حرام دي .
حرمً څخه ماسٌوا نوري ټولً
د خپلً ښځً او َم َ
حرمه هؽً ښځً
ښځً د سړي څخه پردۍ دي َ ،م َ
ته واًٌ چً هٌڅکله ٌې نکاح نه ور سره صحٌح
کٌږي  ،لکه مور  ،خور  ،خورځه  ،ورېره  ،خاله ،
عمه  ،خواښې  ،مږور او مٌره .
د خاله لور  ،د عمه لور  ،د ماما لور  ،د اکا لور ،
خوښٌنه  ،ورېنداره که څه هم د نسب او خوېښۍ
حرمً نه دي  ،نو ځکه
لکبله خپلوانً دي خو َم َ
هؽوى هم د پردې او حجاب په حکم کً پردى دي .
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په نن زمانه کً فقهاء د بٌخً بوډا ښځً څخه
ماسٌوا د ځوانانو ښځو مخ ته کتل منع کوي .
پردۍ ښځً ته کتل د سترګو زنا
پاک رسول
ٔ9
بللې ده او د الس ور وړل ٌې د السو زنا بللې ده
مومنان د پردٌو ښځو څخه د نظر
دؼه ډول هللا
په ټٌټولو امر کړي :
ارهِم ...
ٌِن ٌَؽضوا ِمنْ أَب َ
ق ْل ل ِْلم ْؤ ِمن َ
ْص ِ

(سورة النور اٌت ٖٓ )

ژباړه  :ته مؤمنانو ته وواٌه چً هؽوى خپل
نظرونه ټٌټ وساتً .
که د چا نظر پر پردۍ ښځً په ناڅاپً ډول
ولګٌږي نو سمدستً دي نظر ځنً اړوي  ،ناڅاپً
نظر ګناه نه لري  ،خو که ناڅاپً نظر پر ښځً
ولګٌږي هؽه ته دوام ورکول بٌا ګناه لري  ،دؼه
ډول د ناڅاپً نظر څخه وروسته بٌا نظر ور اړول
هم ګناه لريٕٓ .
ٔ9
صلَّى َّ
ك َال
ْن آ َد َم َنصِ ٌبه ِمنْ الز َنا م ْد ِرك َذلِ َ
َعنْ أَ ِبً هرَ ٌْرَ َة َعنْ ال َّن ِبً َ
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل كتِبَ َعلَى اب ِ
ْ
ان ِز َناهمَا ِاالسْ ِتمَاع َواللسَان ِز َناه ْال َك َالم َو ْالٌَد ِز َناهَا ْالبَطش َوالرجْ ل
ان ِز َناهمَا ال َّن َظر َو ْاِلذ َن ِ
مَحَ الَ َة َف ْالعَ ٌْ َن ِ
ك ْال َفرْ ج َوٌ َكذبه ( مسلم )
ِز َناهَا ْالخ َطا َو ْال َق ْلب ٌَه َْوى َو ٌَ َت َم َّنى َوٌصَ دق َذلِ َ
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د ضرورت لکبله کتل
د ضرورت په وخت کً د ضرورت په اندازه پردۍ
ښځً ته کتل جاٌز دي که څه هم د شهوت څخه په
امن نه وي .
د ضرورت وختونه دا دي :
ٔ_ د مرکې پر مهال  :که سړى ښځً ته د ځان د
پاره مرکه کوي نو د هؽې و مخ او خپړو ته ٌې کتل
جاٌز دي ترڅو د رؼبت او بې رؼبتۍ صفات ٌې
ورته څرګند او معلوم سً .
ٕ_ د معالجې پر مهال  :که ښځه ناروؼه سً او د
مرض ښځٌنه ډاکټره ٌې نه وي  ،نو پردى ډاکټر ٌې
فقط د مرض ځاى ته د عالج په وخت کً کتالى
سً  ،خو پدې شرط چً دا ښځه او ډاکټر به تنها نه
حرم ٌا
وي  ،بلکً د ښځً سره به خپل مېړه ٌا َم َ

ٕٓ
صلَّى َّ
هللا عَ لَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم لِ َعلًِ ٌَا َعلًِ َال ت ْت ِبعْ ال َّن ْظرَ َة ال َّن ْظرَ َة َفإِنَّ
هللا َ
ْن برَ ٌْ َد َة َعنْ أَ ِبٌ ِه َقا َل َقا َل رَ سول َّ ِ
َعنْ اب ِ
ْ
ْ
ك اِلولَى َولَ ٌْسَ ْ
ت لَكَ اْلخِرَ ة ( ابوداود )
لَ َ
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داسً ښځً هم مل وي چً پر هؽوى باور کېدالى
سً .
ٖ_ د شهادت پر مهال  :که څوک پر پردۍ ښځً
شاهدٌږي ٌ ،ا پر هؽې شاهدي ادا کوي  ،نو د هؽې
مخ ته کتالى سً  ،ترڅو وې پېژنً  ،ځکه تر
پردې الندي نه معلومٌږي چً څوک ده  ،د ږغ په
پېژندنه کً تېروتنه راځً  ،کېدالى سً چً ٌوه د
بلً په نامه تر پردې الندي ځان معرفً کړي .
ٗ_ د قضا پر مهال  :قاضً که پر ښځً فٌصله
کوله نو د هؽې مخ ته کتل ورته جاٌز دي  ،ترڅو د
خلکو حقوق په قضا کً خوندي وساتل سً .
نارٌنه ته کتل
ښځه د خپل مېړه ټول بدن ته کتالى سً  ،ښځه د
حرم بېله عورت څخه نور ټول بدن ته کتالى
خپل َم َ
سً  ،د نارٌنه عورت د نامه څخه بٌا تر زنګنو
پوري دى  ،زنګنونه ٌې هم په عورت کً شمېرل
کٌږي .
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حرم هؽه خپل ته واًٌ چً هٌڅکله ٌې هم نکاح
َم َ
تر منځ نه صحٌح کٌږي  ،لکه پالر  ،نٌکه  ،ورور
 ،اکا  ،ماما  ،وراره  ،خورٌى او داسً نور .
ښځه د پردي سړي بېله عورت څخه نور بدن ته
کتالى سً  ،خو پدې شرط چً د شهوت او خوند
اخٌستنً څخه په امن وي  ،که د شهوت اخٌستنً
بېره وه نو بٌا ٌې کتل ورته جاٌز نه دي .
د شافعً مذهب د پېروانو په آند ښځه د پردي سړي
د بدن هؽه ځاى ته کتالى سً کوم چً سړى د
ښځً د بدن و هؽه ځاى ته کتالى سً .
مالکٌان او حنبلٌان پدې مورد کً دوه قوله لري ٌ ،و
ٌې زموږ د احنافو په شان دى او بل ٌې د شوافعو
په شان دى .
پدې هکله تر ټولو صحٌح وٌنا دا ده  ،چً پردي
سړي ته د ښځً کتل داسً دي لکه سړى چً پردۍ
ښځً هم د نارٌنه وو
ښځً ته ګوري  ،ځکه هللا
په شان په نظر ټٌټولو امر کړي دي لکه څنګه هللا
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ت ٌَ ْؽضضْ َن ِمنْ
فرماًٌ َ :وق ْل ل ِْلم ْؤ ِم َنا ِ
وجهنّ  (...سورة النور اٌت ٖٔ )
ارهِنَّ َو ٌَحْ َف ْظ َن فر َ
أَب َ
ْص ِ
ژباړه  :او ته مؤمنانو ښځو ته وواٌه  ،چً خپل
نظرونه ټٌټ وساتً او د خپلو فرجونو ساتنه وکړي
سره خپلً دوې بٌبٌانً ام سلمه
د پاک رسول
ناستً وې  ،چً پدې ترڅ کً
او مٌمونه
راؼى ،
نابٌنا صحابً عبدهللا ابن ام مکتوم
خپلو بٌبٌانو ته ووٌل  :پرده وکړئ ،
رسول هللا
هؽو ورته ووٌل  :دى خو په سترګو ړوند دى  ،موږ
ورته ووٌل  :آٌا تاسً
نه وٌنً  ،رسول هللا
ړندې ٌاست او دى نه وٌنىٕٔ ؟
د نرو خپل منځً کتل
ٌو نارٌنه د بل نارٌنه بېله عورت څخه نور ټول
بدن ته کتالى سً البته لؽړزنً ته په شهوت
کتل حرام دي .
صلَّى َّ
ٕٔ َعنْ أم َسلَ َم َة َقالَ ْ
ك َبعْ َد
هللا َع َل ٌْ ِه َوسَ لَّ َم َوعِ ْندَ ه َمٌْمو َنة َفأ َ ْق َب َل ابْن أم َم ْكتوم َو َذلِ َ
هللا َ
ول َّ ِ
ت ك ْنت عِ ْن َد رَ س ِ
َ
َ
َّ
َّ
هللا ألَ ٌْسَ أعْ مَى َال ٌبْصِ ر َنا َو َال
أَنْ أمِرْ َنا ِب ْالحِجَ ا ِ
صلَّى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم احْ َت ِجبَا ِم ْنه َفق ْل َنا ٌَا رَ سو َل ِ
ب َف َقا َل ال َّن ِبً َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
ْ
ان أنتمَا أ َلسْ تمَا تبْصِ رَ ا ِن ِه ( ابوداود )
ٌَعْ ِرف َنا َف َقا َل ال َّن ِبً صَ لى هللا َع َل ٌْ ِه َو َسل َم أ َف َع ْمٌ َ
َاو ِ
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د ٌادونً وړ ده چً د نارٌنه په عورت کً زنګنونه
هم داخل دي .
د ښځو خپل منځً کتل
ښځً ته جاٌز نه ده چً د بلً ښځً د نامه څخه تر
زنګنونو پوري د بدن و دې برخً ته وګوري ،
البته د همدې برخً څخه ماسٌوا نور ټول بدن ته ٌې
کتالى سً .
د بدن هر هؽه ځاى چً ٌو و بل ته ٌې کتل جاٌز نه
دي هؽه ځاى ته الس ور وړل هم جاٌز نه دي .
عزل
واًٌ
د ښځً په اجازه عزلٕٕ جاٌز دى  ،جابر
په زمانه کً عزل کاوه او قرآن
موږ د نبً
نازل کېده ٌعنً که عزل ناجاٌزه واى نو منع به ٌې
راؼلې واى  ،دؼه ډول په معالجه او دوا د اوالد

ٕٕ

عزل دې ته واًٌ چً د اوالد د نه پٌدا کولو لکبله سړى د جماع په وخت کً د انزال په مهال د
ښځً څخه ځان بېل کړي څو نطفه ٌې دباندي توى سً .
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زٌږېدنً لنډ مهاله او مؤقت مخنٌوى کول هم جاٌز
دي .
َتعقٌِم
تعقٌم داسً عالج ته واًٌ چً ښځه د ټول عمر د
پاره وچه کړي او د زٌږونً صالحٌت او وړتٌا ٌې
د تل د پاره له منځ څخه ٌوسً .
تعقٌم ناجاٌزه دى خو که ښځه په داسً ناوړه
ناروؼً اخته سً چً د تعقٌم څخه پرته بله چاره
ونه لري  ،بٌا جواز لري .
د بل سړي نطفه د ښځً رحم ته په پٌچکارۍ ٌا بله
طرٌقه داخلول حرام دي  ،دا ډول کړنه د انسانٌت د
دابرې څخه وتلى کار دى  ،ځکه دا د حٌوانانو او
نباتاتو د نسل نٌولو او پٌوندولو سره ورته کار دى
او د بل د نطفې څخه پٌدا سوى ماشوم حرامً دى .
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خصً کول
د حٌوانانو خصً کول پروا نه کوي  ،ځکه په
خصً کېدلو حٌوان چاؼښت پٌدا کوي او ؼوښه ٌې
لذٌذه کٌږي  ،دؼه ډول خر پر مادٌانً خېژول ترڅو
کچره ځنً و زٌږي هم پروا نه کوي .
د حٌوان پر مخ داغ اېښول جاٌز نه دى خو بېله مخ
څخه ٌې پر نور بدن داغ اېښول پروا نه کوي .
فطرتً خوٌونه
د انسان فطرتً خوٌونه
لس کارونه پاک رسول
بللً دي ٌعنً داسً کارونه دي چً د انسان سالم
فطرت ٌې ؼوښتونکى دى او هم د انبٌاوو علٌهم
السالم د عاداتو څخه دي .
لومړى  :د برٌتو لنډول  :برٌتونه به ٌا ٌو مخ
کوچنً کٌږي او ٌا به دونه کوچنً کٌږي چً لوړه
شنډه ترې ښکاره سً  ،د برېتو ورېښتان باٌد پر
لوړه شنډه را ځوړند نسً .
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دوهم  :ږٌره ؼټول  :د قبضې په اندازه ږٌره ؼټول
مسنون ده  ،ږٌره باٌد تر قبضې لنډه نسً او د
ږٌري خرٌل ناجاٌزه او حرام کار دى .
مشرکانو برٌتونه ؼټول او ږٌري ٌې خرٌلې رسول
وفرماٌل  :تاسً د مشرکانو څخه مخالفت
هللا
وکړئ  ،برٌتونه مو کوچنً کړئ او ږٌري مو ؼټً
کړئٖٕ .
درٌم  :مسواک وهل .
څلورم  :پزه په اوبو مٌنځل .
پنځم  :نوکان ؼٌچً کول .
شپږم  :بندونه د خٌرو څخه پاکول  ،همدا ډول د بدن
د ټولو ګونجو څخه خٌره لٌري کول .
اووم  :د بؽل ورېښتان کښل .
اتم  :تر نامه الندي ځاى ٌعنً شرمګاه خرٌل .
نهم  :په اوبو استنجا وهل .
لسم  :په خوله اوبه لؽړول ٌا واًٌ ختنه کول .
ٖٕ
صلَّى َّ
هللا َعلَ ٌْ ِه َوسَ لَّ َم َقا َل َخالِفوا ْالم ْش ِركٌِنَ َوفروا اللحَ ى َوأَحْ فوا
ْن عمَرَ َعنْ ال َّن ِبً َ
َعنْ َنافِع َعنْ اب ِ
َ
َ
َ
َ
ض َل أ َخذه ( متفق علٌه و اللفظ للبخاري )
اربَ َو َكانَ ابْن عمَرَ إِذا حَ َّج أ ْو اعْ َتمَرَ َقبَضَ َعلَى لِحْ ٌَ ِت ِه َفمَا َف َ
ال َّش َو ِ
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احٌاء ال َم َوات
َم َوات هؽً بې مالکه ناآبادي مځکً ته واًٌ چً
څوک ګټه نه ځنً اخلً  ،داسً مځکه که څوک د
تعمٌر په جوړولو  ،د څاه په کښلو  ،د نهالګٌو او
کښت په کرلو د استفادې وړ وګرځوي  ،نو ودې ته
احٌاء ال َم َوات واًٌ .
په آند که څوک د امام ٌعنً د
د ابو حنٌفه
وخت د حاکم په اجازه َم َوات مځکه آباده کړي هؽه
ٌې مالک ګرځً  ،خو که د امام بې اجازې ٌې آباده
کړي نو بٌا ٌې مالک نه ګرځً .
د ابوٌوسؾ او محمد په آند که څوک َم َوات مځکه
آباده کړي نو د امام بې اجازې ٌې ال هم مالک
ګرځً .
شوافع او حنابله هم د ابوٌوسؾ او محمد په شان د
َم َوات د آبادولو د پاره د امام اجازه شرط نه ګڼً .
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اهل الذمه ٌعنً د اسالمً ملک تابعه لرونکى
هستوګن هم د مسلمانانو په شان که َم َوات مځکه
آباده کړي د هؽه مالک ګرځً  ،البته اهل الذمه ته د
امام اجازه د درو واړو امامانو په آند شرط ده .
د بل مځکه ٌا دا ډول مځکه چً په هؽه کً ٌو
څوک خاص حق ولري په َم َوات کً نه راځً ،
دؼه ډول په ښار کً دننه مځکه هم په َم َوات کً نه
راځً  ،د ښار دباندي هؽه مځکً چً د ښار
هستوګن ګټه ځنً اخلً هم په َم َوات کً نه راځً .
کومً مځکً چً په َم َوات کً نه شمېرل کٌږي
هؽه که څه هم ناآباده وي بٌا ٌې هم په آبادولو هٌڅ
څوک مالک نه ګرځً .
ٌر
َت ْح ِج ُ
که څوک پر َم َوات مځکه ګرد چاپېر کرښه ٌا جر
جٌر
وکاږي او ٌا نښً پر ودروي نو ودې ته َتحْ ِ
جٌر څوک د َم َوات مځکً مالک نه
واًٌ  ،په َتحْ ِ
جٌر لکبله ٌې آبادول په ده پوري
ګرځً  ،البته د َتحْ ِ
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ځانګړتٌا او اختصاص پٌدا کوي ٌعنً تر بل هر چا
دى د دؼً مځکً د آبادولو حق لري .
د َت ْح ِجٌ ُر مده
جٌر آخري مده درې کلونه ده  ،که څوک پر
د َتحْ ِ
َم َوات مځکه کرښه ٌا جر راوګرځوي او په درو
کلونو کً ٌې ال هم په تعمٌر  ،درختو ٌا څاه کښلو
آباده او د استفادې وړ و نه ګرځوي  ،بٌا امام دا
مځکه ځنً اخٌستالى سً څو بل چا ته ٌې ورکړي
او هؽه کس ٌې آباده کړي .
د څاه حرٌم
که څوک په دښت ٌعنً َم َوات مځکه کً څاه وکاږي
حرٌم ٌې هم د هؽه کٌږي او بل څوک ٌې په حرٌم
کً آبادي نسً کوالى  ،نه څاه پکښً کښالى سً
او نه ٌې په آبادولو څښتن ګرځً .
د څارٌو د اوبولو څاه څلوېښت ذراع حرٌم لري ،
څوک واًٌ د څلورو اړخونو حرٌم ٌې څلوېښت
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ذراع دى  ،خو صحٌح قول دا دى چً د هر اړخ
لخوا څلوېښت ذراع حرٌم لري .
د کښت د اوبولو څاه د ابوٌوسؾ او محمد په آند
شپېته ذراع حرٌم لري  ،د ابوحنٌفه په آند د کښت
څاه هم څلوېښت ذراع حرٌم لري .
د چٌنې حرٌم د هر اړخ لخوا پنځه سوه ذراع دى .
د وٌالې حرٌم
که څوک په َم َوات مځکه کً وٌاله تېره کړي  ،نو د
وٌالې حرٌم ٌې د ابوٌوسؾ په آند د هر اړخ څخه د
په آند بٌا د هر
وٌالې په نٌماٌې دى او د محمد
اړخ څخه د وٌالې په اندازه دى .
که څوک د بل چا په مځکه کً وٌاله ولري  ،د
په آند دا کس حرٌم نه لري  ،البته که
ابوحنٌفه
د حرٌم د اثبات د پاره شاهدان ولري نو بٌا د حرٌم
حق پٌدا کوي د ٌارانو په آند د تګ او راتګ د پاره
او د وٌالې د خاورو د اچولو د پاره ٌې د وٌالې بازو
حرٌم کٌږي .
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د بل په حرٌم کً څوک څاه نسً کښالى البته که
دوه تنه څنګ پر څنګ مځکه ولري په دوى دوو
کً هر ٌو د خپلً مځً پر هر ځاى څاه کښالى سً
که څه هم ٌې څاه د هؽه بل و څاه ته په ډېر لږ واټن
کً وي ځکه د بل په ملکٌت کً د څاه څښتن د
حرٌم حق نه لري .
د ذراع اندازه
ذراع د الس د څنګلً څخه بٌا د ګوتو تر سرونو
پوري لٌڅً ته واًٌ  ،ذراع ګزه ته هم واًٌ  ،کوم
چً د مځکً او ټوکرانو اندازه په معلومٌږي ٌ ،و
ذراع شپږ قبضې ( موټه ) ٌعنً څلروٌشت ګوتً
کٌږي ٌ ،وه ګوته د شپږو مٌانه وو وربشو په اندازه
ده چً څنګ پر څنګ کښېښول سً .
ٌو ذراع د نننً عصر د شپږ څلوېښت اشارٌه دوو
سانتٌو سره برابر دى .
د متر په حساب د څاه حرٌم هر اړخ ته(
اتلس نٌم متره کٌږي .
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) ٔ8 -

وقف
د پاره ٌو داسً شا راګرځول چً د هؽه
د هللا
څخه ګټه اخٌستل کېدالى سً  ،پدې ډول چً بٌا نه
مالک او نه بل څوک مالکانه تصرؾ پکښً
وکوالى سً د وقؾ په نامه ٌادٌږي .
کوم کس چً خپل مال وقؾ کوي هؽه ته َواقِؾ
واًٌ  ،د کومو کسانو د پاره چً شا وقؾ کٌږي
هؽوى ته َم ْوقوؾ َعلٌَ ِْهم واًٌ .
د ابوحنٌفه په آند وقؾ د وقؾ کونکً د ملکٌت څخه
نه وځً  ،البته که حاکم ٌې د ملکٌت څخه د وتلو
پرېکړه وکړه نو بٌا ٌې د ملکٌت څخه وځً ٌ ،ا
وقؾ کونکً د خپل مرګ سره تړاو ورکړ مثال وې
وٌل  :څه مهال چً زه مړ سم فالنکى سراى مً
وقؾ دى  ،دا ډول وقؾ د وصٌت په شان د مړٌنً
څخه وروسته د درٌمً څخه الزمٌږي .
وقؾ چً الزم سو د مالک د ملکٌت څخه وځً ،
خو د هؽو کسانو په ملکٌت کً هم نه داخلٌږي ،
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کوم چً د هؽوى د پاره وقؾ سوى دى  ،بلکً دا
د پاره ګرځً .
شا د هللا
د ابوٌوسؾ په آند که څوک ٌو شا وقؾ کړي فقط
چً په خوله وواًٌ  ،چً دا شا ما وقؾ کړى دى
نو هؽه شا ٌې د ملکٌت څخه وځً  ،خو د هؽو
کسانو په ملکٌت کً هم نه داخلٌږي  ،کوم چً د
هؽوى د پاره وقؾ سوى دى بلکً دا شا د هللا د
پاره ګرځً .
د امام محمد په آند وقؾ هؽه مهال د وقؾ کونکً د
ملکٌت څخه وځً  ،چً دى خپله د هؽه د پاره ولً
وټاکً او هؽه ته ٌې وسپاري  ،خو د هؽو کسانو په
ملکٌت کً هم نه داخل کٌږي کوم چً د هؽوى د
پاره وقؾ سوى دى  ،بلکً دا شا د هللا د پاره
ګرځً .
وقؾ چً صحٌح سً بٌا په هؽه کً څوک مالکانه
تصرؾ نسً کوالى  ،نه ٌې څوک خرڅوالى سً
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او نه ٌې چا ته په ځان ورکوالى سً او نه ٌې د
َواقِؾ وارثان تر منځ وېشالى سً .
دؼه ډول وقفً شا هؽه کسان هم خپل منځ کً نسً
وېشالى  ،کوم چً د هؽوى د پاره وقؾ سوى دى ،
ځکه وقؾ چً صحٌح سً بٌا ٌې نه وقؾ کونکى
مالک بلل کٌږي او نه ٌې َم ْوقوؾ َعلٌَ ِْهم مالکان بلل
کٌږي نو ځکه ٌو ال هم مالکانه تصرؾ نسً پکښً
کوالى .

د وقف خرڅ
د وقؾ د حاصالتو څخه لومړى د وقؾ د بٌارؼونً
او اِعمار خرڅ اخٌستل کٌږي ترڅو وقفً شى پر
هؽه حالت پاته وساتل کوم چً وقؾ سوى دى .
که وقفً ځاى ونړٌږي نو په الس ته راؼلو
حاصالتو ٌې د پخوا په ډول جوړٌږي  ،د وقؾ د
خرڅ څخه پالتو مبلػ ٌې د وقؾ په جهت کً
ورکول کٌږي .
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که څوک خپل کور د خپلو اوالدونو د هستوګنً د
پاره وقؾ کړي نو ترمٌم او بٌارؼونه به ٌې هؽه
کسان کوي کوم چً د هؽو هستوګن ځاى دى  ،که
هؽه نه کاوه ٌا فقٌر وو وسع ٌې نه درلودى  ،بٌا دي
ٌې حاکم په کراٌه ورکړي  ،د کراٌې په پٌسو دي
ٌې بٌارؼونه وکړي  ،د بٌارؼونً وروسته دي ٌې
بٌرته هؽه کس ته وسپاري کوم چً هستوګن ځاى
ٌې دى .
وقفً تعمٌر که ونړٌږي نو مواد او سامان آالت ٌې
بېرته په وقؾ کً کارٌږي  ،خو که فً الحال اړتٌا
ور ته نه وه  ،د بل وخت د پاره ورته ساتل کٌږي ،
که بٌخً کار نه ځنً اخٌستل کېدى بٌا ٌې هؽه
نړېدلً مواد او اضافً سامان آالت خرڅٌږي او د
هؽه په پٌسو ٌې مرمت او بٌارؼونه کٌږي .
د وقؾ نړېدلً مواد او ٌا ٌې قٌمت د وقؾ مستحقٌن په
خپل منځ کً نسً وېشالى  ،ځکه دا خپله د وقؾ ٌوه
برخه ده لکه څه ډول چً وقفً شا په خپل منځ کً نسً
وېشالى همداسً نړېدلً مواد ٌې هم نسً وېشالى .
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وران وقف
د وقؾ مقصد دا دى چً د هؽه څخه په داٌمً ډول
ګټه واخٌستل سً او وقؾ کونکً ته ٌې ثوابونه
سمدالسه ورسٌږي  ،خو که وقؾ وران سو او نور
د استفادې وړ نه وو نو بٌا به څه په کٌږي ؟ همدا
هؽه مساٌل دي چً دلته په لنډ ډول بٌانٌږي .
که مسجد وران او ونړٌږي او د بٌا جوړلو بودجه
ٌې هم نه وي  ،په نژدې ساحه کً د بل مسجد د
جوړېدلو لکبله نور خلک و دې مسجد ته اړتٌا هم و
نه لري  ،بٌا هم دا مسجد د تل د پاره د مسجد حکم
وٌنا
او امام محمد
لري  ،دا د ابوحنٌفه
ده او د دوى پر وٌنا فتوا ده .
دا ډول مسجد بېرته د بانً ٌعنً د جوړونکً ٌا د
هؽه د وارثانو ملکٌت نه ګرځً او نه دا مسجد بل
مسجد ته نقل کېدالى سً ٌعنً داسً هم نسً
کېدالى چً مځکه ٌې خرڅه سً  ،په قٌمت ٌې بل
ځاى د مسجد د پاره مځکه رانٌول سً .
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واًٌ  :د مسجد څخه ماسٌوا که بل
امام محمد
وقفً ځاى ونړٌږي او وران سً او د بٌا جوړلو
بودجه ٌې نه وي  ،نو هؽه بېرته د مالک ٌا د هؽه د
وارثانو ملکٌت ګرځً .
په مسجد کً ٌو د مسجد مځکه ده بل د مسجد
تعمٌراتً مواد دي لکه خښتً  ،ګاډران او دروازې
او درٌم د مسجد سامانونه دي لکه فرشونه  ،مسبلې
بادپکې  ،څراؼان او داسً نور آالت .
د مسجد په فرشونو  ،مسبلو  ،څراؼانو او نورو
او محمد
سامانو آالتو کً هم د ابوٌوسؾ
تر منځ دا ډول اختالؾ دى .
د مسجد فرشونه  ،بورٌاوي  ،څراؼان او داسً نور
شٌان که تر مسجد پالتو سً او نوره اړتٌا ورته نه
په آند بل مسجد ته نقل
وي نو د ابوٌوسؾ
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کېدالى سً  ،خو د محمد
ملکٌت ګرځًٕٗ .

په آند بېرته د مالک

که څوک دوه ځاٌونه د مسجد د پاره وقؾ کړي  ،د
ٌوه عاٌد مثال د مسجد د بٌارؼونً او تعمٌر د پاره
وټاکً د بل عاٌد د امام او مؤذن د پاره وټاکً  ،که
د ٌوه ځاى عاٌد د هؽه ټاکلً جهت د پاره کفاٌت نه
کاوه او د هؽه بل دا اضافه کېدى  ،نو حاکم کوالى
سً چً د ٌوه وقؾ عاٌد په هؽه بل جهت کً خرڅ
کړي خو پدې شرط که د محل خٌرمنو کسانو هم دا
کار پر ځاى باله .
که څوک مسجد او مدرسه جوړه کړي او د هر ٌوه
د پاره بېل بېل وقؾ وټاکً هلته بٌا حاکم نسً
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نړېدلً مواد  :وقفً ځاى چً وٌران سً  ،نه د بٌا جوړولو د پاره خپل څه شا ولري او نه ٌې تعمٌرول ٌا په کراٌه ورکول
ممکن وي  ،بېله نړېدلو موادو څخه لکه ډبري  ،خښتً او لرګٌو څخه ٌې بل څه پاته نسً  ،د حاکم په امر ٌې د تعمٌراتً موادو
خرڅول صحٌح دي خو د هؽه په قٌمت به بل وقفً ځاى رانٌسً  ،که په قٌمت ٌې د وقفً ځاى رانٌول ناممکن وه بٌا دي ٌې
قٌمت د َواقِؾ وارثانو ته ورکړي که هؽوى نه مندل کېدل بٌا دي ٌې فقٌرانو ته ورکړي  ،د نړېدلو موادو خرڅالو د ابوسؾ د قول
پر بنسټ دي او وارثانو ته ٌې ورکول د محمد د قول پر بنسټ دي  ،دا د ملګرو د وٌناؤ تر منځ ښه جمع کېده دي چً پاٌله ٌې دا
ده چً تر ممکنه برٌده د ابوٌوسؾ په قول عمل کٌږي که په هؽه عمل نه کېده بٌا د محمد په قول عمل کٌږي
(ٕٕٔ اتم ټوک الفقه االسالمً )
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کوالى چً د مسجد د وقؾ عاٌد په مدرسه کً ٌا د
مدرسې د وقؾ عاٌد په مسجد کً خرڅ کړي .
که دوه نفره هر ٌو جال جال مسجد جوړ کړي او هر
ٌو د خپل مسجد د پاره وقؾ وټاکً  ،حاکم د ٌوه
مسجد د وقؾ عاٌد په بل مسجد کً نسً مصرؾ
کوالى .
غصب
ؼصب حرام او ناجاٌزه دى ځکه چً هللا فرماٌلً
ٌِن آَ َمنوا َال َتأْكلوا أَمْ َوالَك ْم َب ٌْ َنك ْم
دي ٌَ :ا أٌَ َها الَّذ َ
ار ًة َعنْ َت َراض ِم ْنك ْم ...
ون ت َِج َ
ِب ْال َباطِ ِل إِ َّال أَنْ َتك َ
( سورة النساء اٌت ) ٕ9

ژباړه  :اې مؤمنانو ! تاسو په خپل منځ کً ٌو د بل
مالونه په ناحقه مه خورئ  ،مګر دا چً ستاسو په
خوښً او رضاٌت تجارت وي .
فرماٌلً دي  :که څوک د مځکً ٌوه
رسول هللا
به ٌې د قٌامت په
لوېشت په ظلم واخلً  ،هللا
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ورځ تر اوومً مځکً پوري په ؼاړه کً
وراچويٕ٘.
ؼصب د لؽوي معنا له مخً د بل شا د هؽه څخه
په ظلم او زور اخٌستلو ته واًٌ البته شرعً تعرٌؾ
ٌې زموږ احناؾ داسً کوي :
ؼصب و دې ته واًٌ چً څوک داسً مال چً هؽه
په شرٌعت کً د استفادې وړ او محترم وي  ،د
مالک بې اجازې واخلً او د هؽه د السه څخه ٌې
وباسً. ٕٙ
که څوک د مسلمان شراب او خنزٌر ؼصب کړي او
ځنً هالک سً نو تاوان ٌې نه پر راځً  ،ځکه
شراب او خنزٌر د مسلمان د پاره شرعا د استفادې
وړ نه دي .

ٕ٘
صلَّى َّ
ض
هللا َ
ْن ن َفٌْل أَنَّ رَ سو َل َّ ِ
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل َمنْ ا ْق َت َطعَ شِ بْرً ا مِنْ ْاِلَرْ ِ
ْن َع ْم ِرو ب ِ
ْن َز ٌْ ِد ب ِ
َعنْ َس ِعٌ ِد ب ِ
َ
َّ
ْ
َ
ظ ْلمًا ط َّو َقه هللا إٌَِّاه ٌ َْو َم ال ِقٌَا َم ِة مِنْ َسب ِْع أرَ ضِ ٌنَ ( مسلم )
ٕٙ
 -تعرٌؾ الؽصب عند االحناؾ  :هو أخذ مال متقوم محترم بؽٌر إذن المالك ،على وجه ٌزٌل ٌده.
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که څوک د حربً مال ؼصب کړي او ځنً هالک
سً تاوان ٌې نه پر راځً  ،ځکه د حربً مال
محترم نه دى .
که څوک د مسلمان د سروز وساٌل لکه تبله او
په آند تاوان ٌې
سورنا مات کړي  ،د ابوحنٌفه
پر راځً  ،ځکه دا وساٌل که څه هم په ګناه کً
استعمالٌږي  ،خو د دې وړتٌا هم لري چً په ٌو
ډول د ډولونو بېله موسٌقً څخه بل جاٌز کار ځنً
واخٌستل سً .
د ملګرو په آند که څوک د بل مسلمان د موسٌقً
وساٌل مات کړي نو تاوان ٌې نه پر راځً  ،ځکه
واًٌ دا سامانونه د ګناه د پاره تٌار سوي دي او
شرعا د استفادې وړ نه دي .
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د غصب تاوان
که څوک داسً شا ؼصب کړي چً هؽه مثلً وي
او د ؼاصب په الس کً هالک سً نو په تاوان کً
به ٌې د هؽه مثل ورکوي او که مثلً نه وو نو بٌا به
ٌې قٌمت ورکوي .
د ؼصب درې حکمونه دي  :د آخرت سزا  ،بېرته
ٌې ردول ٌا ٌې تاوان ورکول .
اول د آخرت سزا  :که څوک پر ٌو شً علم ولري
چً دا د بل دى او بٌا ٌې ؼصبوي نو هؽه لره په
آخرت کً سزا ورکول کٌږي .
دوهم ردول  :تر څه مهاله چً ؼصب سوى شا
موجود وي  ،باٌد هماؼه شا خپل مالک ته بېرته
ورکول سً .
درٌم تاوان  :که ؼصب سوى شا د ؼاصب په الس
کً هالک سً  ،نو بٌا به ٌې ضمان ٌعنً تاوان
ورکوي .
ٕٙٙ
www.taleemulislam.net

د تاوان ډولونه
علماء پر دې متفق دي چً د مثلً شً په تاوان کً
د هؽه مثل ورکول کٌږي  ،د ؼٌر مثلً شً په تاوان
کً د هؽه قٌمت ورکول کٌږي  ،دؼه ډول که د
مثلً شً د مثل پٌدا کېدل مشکل وګرځېده نوبٌا ٌې
د ضرورت له مخً قٌمت ورکول کٌږي .
مثلً شٌان هؽو شٌانو ته واًٌ چً په بازار کً هؽه
ډول شٌان په ورته قٌمت مندل کٌږي  ،کوم لږ څه
تفاوت چً سره لري په هؽه ٌې خلک پروا نه کوي
په تاله  ،پٌمانه او دانه ګً خرڅېدونکً شٌان لکه
ؼوړي  ،بوره  ،ؼنم  ،وربشً  ،هګۍ مثلً دي .
خو کوم شٌان چً هر ٌو ٌې ځان ته بېل بېل نرخ
لري لکه حٌوانان ٌا مستعمل موټران هؽه بٌا
ؼٌرمثلً بلل کٌږي .
که څوک د بل څخه ؼوا ؼصب کړي او ؼوا د
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ؼاصب په الس کً مړه سً  ،نو د ؼوا چً هر
څونه قٌمت وو په هؽه اندازه تاوان به ٌې مالک ته
ورکوي  ،خو که څوک بٌا ٌو خروار ؼنم ؼصب
کړي او وې خوري  ،نو په تاوان کً به ٌې ٌو
خروار ؼنم ورکوي  ،ځکه ؼنم مثلً دي او ؼوا
ؼٌرمثلً ده .
د ؼصب تاوان د هؽه قٌمت له مخً ورکول کٌږي
کوم چً د ؼصب پر مهال ٌې درلودى .
د غاړي خالصېده
د ؼاصب ؼاړي په دو کارونو خالصٌږي .
اول  :دا چً ؼصب سوى شا ٌا د هؽه تاوان و
مالک ٌا د هؽه ځاى ناستً ته ورسوي .
دوهم  :دا چً د شً مالک ؼاصب ته خپل شا ور
وبخښً .
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هبه
ِه َبه دې ته واًٌ چً څوک بل ته ٌو شا بېله عوض
څخه په ځان ورکړي  ،هبه کونکً ته واهب واًٌ
او کوم کس ته چً هبه ورکول کٌږي هؽه ته
َموهوب لَه واًٌ .
د صدقې او هبې تر منځ فرق دا دى  ،چً په صدقه
کً ٌو شا اړ او محتاج ته د ثواب په ؼرض
ورکول کٌږي مګر په هبه کً بٌا َموهوب لَه ته شا
د اړتٌا لکبله نه ورکول کٌږي بلکً د پېرزوٌنً پر
بنسټ ورکول کٌږي .
که څوک بٌا ٌو شا چا ته د هؽه د اکرام او خپل
منځً محبت پٌدا کېدلو لکبله د هؽه ځاى ته ور
وړي هؽه ته بٌا هدٌة واًٌ .
هبه په اٌجاب او قبول صحٌح کٌږي ٌعنً اٌجاب او
قبول ٌې رکن دى  ،ځکه دا هم د بٌعً په شان ٌو
تړون دى  ،هؽه مهال صحٌح کٌږي چً دواړه په
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راضً سً او په اٌجاب او قبول سره د خپلً
خوښې څرګندونه وکړي .
د هبې قبض
هبه په اٌجاب او قبول صحٌح کٌږي خو د هبې د
تړون د بشپړ کېدلو او پوره کېدلو د پاره قبض شرط
دى َ ،موهوب لَه تر هؽه مهاله د هبې مالک نه
ګرځً تر څو چً قبض کړې ٌې نه وي .
که څوک چا ته ٌو شا هبه کړي او په همدا د
اٌجاب او قبول په مجلس کً َموهوب لَه هؽه شا
قبض کړي نو هبه الزمٌږي او َموهوب لَه ٌې مالک
ګرځً .
د اٌجاب او قبول په مجلس کً َموهوب لَه د واهب
بې اجازې هم هبه قبض کوالى سً .
که َموهوب لَه د اٌجاب او قبول په مجلس کً هبه
قبض نه کړه نو ترمجلس وروسته ٌې نسً قبض
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کوالى البته که واهب اجازه ورته ورکړه هلته ٌې
بٌا قبض کوالى سً .
عاٌشې ته خپل پالر ووٌل  :ته شل َوسقه ٌعنً د
ٌوه اوښ د بار په اندازه خرما زما د باغ څخه
لخوا وعاٌشې ته هبه
وشکوه  ،دا د ابوبکر
وفات کېدى عاٌشې
وه  ،څه مهال چً ابوبکر
ته ٌې ووٌل  :اې لورکۍ ! ته پر ما تر هر چا
ګرانه ٌې او ستا فقر او محتاجً د بل هر چا تر
محتاجً پر ما درنٌږي  ،ما تا ته شل وسقه خرما
هبه کړې وه چً زما د باغ څخه ٌې وشکوه  ،که تا
دا خرما شکولې او اخٌستلې واى  ،نو هؽه ستا کېدله
خو داچً تا قبض نه کړه  ،نو هؽه اوس د وارثانو
ګډ مال دى  ،ته ٌې د خپلو دوو وړونو او دوو
خوېندو سره د قرآنً وېش مطابق ووٌشه. ٕ7
نو په همدې اساس د هبې قبض کول شرط دي .
ٕ7

عن عابشة زوج النبً صلى هللا علٌه و سلم انها قالت :ان أبا بكر الصدٌق كان نحلها جاد عشرٌن
وسقا من ماله بالؽابة فلما حضرته الوفاة قال وهللا ٌا بنٌة ما من الناس أحد أحب إلً ؼنى بعدي منك وال
أعز علً فقرا بعدي منك وإنً كنت نحلتك جاد عشرٌن وسقا فلو كنت جددتٌه واحتزتٌه كان لك وإنما هو
الٌوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب هللا قالت عابشة فقلت ٌا أبت وهللا لو كان
كذا وكذا لتركته إنما هً أسماء فمن اِلخرى فقال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة أراها جارٌة (موطا مالک)
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د قبض ډولونه
د هبې قبض کول پر دوه ډوله دي ٌ ،و دا چً څوک
ٌې د خپل ځان د پاره قبض کوي او بل دا چً
څوک ٌې د بل د پاره د هؽه په استازٌتوب قبض
کوي .
کوم کس چً هبه د ځان د پاره قبض کوي د هؽه د
پاره عقل شرط دى  ،د لٌونً او داسً کوچنً چً د
ښو او بدو تمٌز نسً کوالى قبض نه صحٌح کٌږي
البته بلوغ ٌې شرط نه دى  ،په ښو او بدو
پوهېدونکى نابالؽه ماشوم د خپل ځان د پاره هبه
قبض کوالى سً .
د بل په استازٌتوب قبض بٌا دا دى چً څوک ٌې د
کوچنً د پاره قبض کړي  ،د کوچنً د پاره د هؽه
د ولً قبض صحٌح کٌږي  ،خو که ولً ٌې نه
درلودى بٌا ٌې هؽه څوک ورته قبضوالى سً چً
هؽه د دا کوچنً پالنه او روزنه کوي .
که بېګانه نفر کوچنً ته ٌو شا هبه کړي  ،په
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لومړي قدم کً ٌې پالر بٌا ٌې د پالر وصً  ،ور
پسې ٌې نٌکه بٌا ٌې د نٌکه وصً ورته قبض
کوالى سً  ،په دوى څلورو که ٌو موجود وي بل
څوک ٌې هبه ورته قبض کوالى نسً  ،که څه هم
ٌې خپل وي لکه ورور اکا او مور .
ځکه پالر ٌا نٌکه او ٌا د هؽوى وصً چً موجود
وي نور خپلوان د کوچنً په مال کً تصرؾ نسً
کوالى .
که هؽوى بٌخً ؼاٌب وه بٌا چً تر دوى وروسته
ٌې ولً ګڼل کٌږي هؽه ٌې ورته قبضوالى سً .
که په پالر او نٌکه کً ٌو خپل ماشوم ته شا هبه
کړي دا شا که څه هم د دوى په الس کوي  ،بٌا هم
د کوچنً ملکٌت ګرځً  ،ځکه دوى ٌې د کوچنً د
پاره قبض کونکً ګڼل کٌږي .
که ٌو شا د چا په الس کً امانت ٌا عارٌت وي او
مالک ٌې ورته هبه کړي نوهبه ٌې صحٌح ده ،
جدٌد او نوي قبض ته اړتٌا نه لري .
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َموهُوب
کوم شا چً په هبه څوک بل ته ورکوي هؽه ته
َموهوب واًٌ  ،د َموهوب د پاره شرط دا دى چً د
هبې په وخت کً به موجود وي  ،د مثال په ډول که
څوک د خپل باغ د راتلونکً کال حاصالت ٌو چا
ته هبه کړي  ،نو دا نه صحٌح کٌږي  ،ځکه هؽه تر
دې دمه هٌڅ موجود نه دي او تردې وروسته پٌدا
کٌږي .
ګډ شراکتً شً ته م َشاع واًٌ  ،د هؽه م َشاع هبه
هم نه صحٌح کٌږي کوم چً وېشل کېدالى سً لکه
ؼټ کور  ،ځکه َموهوب به د نورو څخه بېل وي .
که څوک د شراکتً شً ٌوه برخه چا ته هبه کړي ،
نو دا هبه فاسده ده  ،که د شرٌکانو سره ٌې وېش
وکړى او َموهوب لَه ته ٌې هبه سوې برخه تسلٌم
کړه نو بٌا صحت پٌدا کوي  ،البته د داسً ګډ
شراکتً شً هبه بٌا صحٌح کٌږي کوم چً د
شرٌکانو تر منځ پر برخو وېشل کېدالى نسً لکه
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شراکتً موټر  ،شراکتً دوکان  ،وړوکى کور او
داسً نور .
د هبې حکم
هبه چً قبض سً د هبه کونکً د ملکٌت څخه
وځً َ ،موهوب لَه ٌې مالګ ګرځً  ،خو دا ملکٌت
الزمً نه دى بلکً رجوع او فسخ پکښً راتلالى
سً که څه هم په هبه کً رجوع کول ناوړه او د
مړانً خالؾ کار دى .
هبه کونکى په هبه کً هؽه مهال رجوع کوالى سً
ٌعنً د َموهوب لَه څخه ٌې بېرته اخٌستالى سً چً
َموهوب لَه ٌې په بېرته ورکولو راضً سً او ٌا ٌې
قاضً د بېرته ورکولو حکم وکړي .
د َموهوب لَه د خوښۍ ٌا د قاضً د پرېکړي پرته
رجوع نه صحٌح کٌږي .
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د رجوع منع کونکً
که َموهوب لَه هبه کونکً ته د هبې عوض
ورکړي او هبه کونکى ٌې عوض قبول او قبض
کړي نو بٌا رجوع نه صحٌح کٌږي .
که څوک و فقٌر لره هبه ورکړي نو تر قبضولو
وروسته ٌې بېرته نسً ځنً اخٌستالى .
حرم ته هبه ورکړي ٌعنً داسً
که څوک ذي رحم َم َ
َن َس ِبً خپل ته چً که ٌو نر بل ښځه فرض کړل سً
هٌڅکله ٌې تر منځ نکاح نه صحٌح کٌږي  ،داسً
َن َس ِبً خپل ته که هبه ورکړي د هؽه څخه ٌې هم
بېرته نسً اخٌستالى .
په ماٌنې او مېړه کً چً هر ٌو بل ته هبه ورکړي
په هؽه کً هم رجوع نسً کوالى .
که په هبه کً پٌوست ٌعنً نه بېلېدونکى زٌاتوب
راسً هلته هم رجوع نه صحٌح کٌږي  ،د بېلګً په
ډول ٌو څوک و چا ته مځکه هبه کړي  ،هؽه سراى
ٕ7ٙ
www.taleemulislam.net

پر جوړ کړي ٌا نهالګً پر شنه کړي ٌ ،ا ټوکر
ورکړي هؽه کالً ځنً روغ کړي په داسً حاالتو
کً ٌې هم بېرته نسً ځنً اخٌستالى .
که هبه د َموهوب لَه د ملکٌت څخه ووځً مثال
خرڅ ٌې کړي ٌا ٌې بل ته په هبه ورکړي دلته هم
هبه کونکى رجوع نسً کوالى .
که په هبه کونکً او َموهوب لَه کً ٌو مړ سً دلته
هم بٌا رجوع نه صحٌح کٌږي .
که هبه د َموهوب لَه څخه هالک سوه ٌا ٌې پخپله
استهالک کړه دلته هم رجوع نه صحٌح کٌږي .
د اوالد تر منځ برابري
د اوالدونو تر منځ په هبه کً برابري راوستل د
اکثرو علماوو په آند مستحب کار دى  ،خو دا چً
برابري څه ته واًٌ پدې اړوند د علماوو نظرونه
بېل بېل دي .
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او همدا ډول مالکٌه او شافعٌه پدې
ابوٌوسؾ
نظر دي چً په هبه کً د اوالدونو تر منځ برابري
دا ده چً لور ته هم د زوى په اندازه شا ورکول
سً .
او د حنابله وو نظر دا دى چً
د امام محمد
پالر د اوالدونو تر منځ د مٌراث د وېش په ډول
هبه ووېشً  ،لور ته د زوى نٌمه برخه ورکړي ،
ٌې د مٌراث وېش همدا ډول کړى دى
ځکه هللا
نو که څوک په ژوند کً څه شا اوالدونو ته هبه
کوي نو هؽه دي هم د مٌراث د وېش په ډول پر
ووٌشً .
اٌِدَ اع
اٌِدَ اع امانت اٌښودلو ته واًٌ ٌعنً دا چً څوک بل
چا ته شا د ساتنً د پاره وسپاري ٌا په بل عبارت :
بل څوک د خپل شً پر ساتنه په صرٌح ٌا ضمنً
ډول مسلط کولو ته اٌِدَ اع واًٌ .
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که څوک بل چا ته وواًٌ  :دا شا مً تا ته د امانت
په ډول سپارلى دى او هؽه ٌې قبول کړي دا په
صرٌح ډول د امانت قبلونه ده .
که څوک د چا مخ ته شا کښېږدي او وواًٌ  :دا
ستا سره امانت دى  ،هؽه بل هٌڅ و نه واًٌ  ،دا هم
د امانت قبلونه ده  ،ځکه سکوت او پټه خوله پاته
کېدل ٌې د امانت پر قبلولو داللت کوي .
َودٌِعه امانتً شً ته واًٌ  ،خو کله د امانت اٌښودلو
په معنا هم کارول کٌږي .
مودِع امانت ورکونکً ته واًٌ  ،مودِع د دال په
زېر وٌل کٌږي .
مودَع امانت اخٌستونکً ته واًٌ  ،مودَ ع د دال په
زور وٌل کٌږي  ،دؼه ډول امانت اخٌستونکً ته
َودٌِع هم واًٌ .
که زٌد و بکر ته باٌسکل د ساتنً د پاره وسپاري ،
بکر ٌې ځنً قبول کړي دؼه تړون ته اٌِدَ اع واًٌ .
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پدې تړون کً زٌد مودِع بلل کٌږي  ،بکر مودَ ع بلل
کٌږي  ،دؼه ډول َودٌِع هم ورته وٌل کېدالى سً او
باٌسکل بٌا د َودٌِعه په نامه ٌادٌږي .
د اٌِدَ اع رکن
د اٌِدَ اع تړون هم د نورو تړونونو په شان په اٌجاب
او قبول صحٌح کٌږي .
د مثال په ډول که ٌو څوک بل ته وواًٌ  :دا شا
مً تا ته امانت سپارلى دى  ،دا اٌجاب دى  ،هؽه بل
چً ٌې ځنً قبول کړي نو د اٌجاب او قبول په بشپړ
کېدلو د اٌِدَ اع تړون من َع ِقد او وتړل سو .
د َودٌِع مسؤلٌت
د اٌِدَ اع اٌجاب او قبول چً وسً  ،مودَ ع د هؽه شً
د ساتلو مسؤل ګرځً  ،لکه څه ډول چً د خپل شً
ساتنه کوي هؽه ډول د امانت ساتنه هم پر الزمٌږي
پداسً حال کً چً د اٌجاب او قبول څخه وړاندي
ٌې د ساتنً هٌڅ مسؤلٌت نه درلودى .
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که دوه نفره ٌو شا چا لره د امانت په ډول وسپاري
والړ سً او وروسته ٌې ٌو نفر راسً د امانت
په آند تر هؽه
ؼوښتنه وکړي د ابوحنٌفه
مهاله چً هؽه بل ملګرى ٌې حاضر سوى نه وي
مودَع حق نه لري چً د ده برخه ور وسپاري .
ملګري واًٌ َ :ودٌِع کوالى سً چً امانتً شا ٌې
ووٌشً  ،حاضر نفر ته خپله برخه وکړي  ،خو دا د
ؼابب د مال د هؽه په ؼٌاب کً د وېشلو په معنا نه
دى  ،ځکه که پاته نٌمه برخه د َودٌِع سره هالک
سً د هؽه بل ملګري په برخه کً ؼابب هم ونډه
لري .
که ٌو نفر دوو تنو ته دا ډول شا د امانت په ډول
وسپاري چً هؽه تقسٌم کېدالى سً  ،نو دوى
کوالى سً چً دوې برخً ٌې کړي  ،نٌم ٌې ٌو او
نٌم ٌې بل وساتً  ،ځکه مالک ٌې د دواړو په ساتنه
راضً دى .
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که ٌو هؽه بل ته ټوله امانت وسپاري د ابوحنٌفه
په آند که هالک سو د نٌم مال تاوان پر راځً
ځکه مالک ٌې پدې راضً نه دى چً ټوله مال ٌو
نفر وساتً  ،نو ځکه ٌې دوو تنو ته وسپاره .
د ملګرو په آند هٌڅ ضمان ٌې نه پر راځً  ،ځکه
څښتن ٌې د دواړو په امانت ساتنً راضً دى  ،نو
په دوى دوو کً هر ٌو کوالى سً چً هؽه بل ته
ټوله شا د ساتنً د پاره وسپاري .
خو که داسً ٌو شا څوک دوو تنو ته د ساتنً د
پاره وسپاري چً هؽه تقسٌم کېدالى نسً  ،نو بٌا
که ٌې په دواړو کً ٌو نفر ساتً د ابوحنٌفه
په آند هم تاوان نه پر راځً .
د ساتنً طرٌقه
پر امانت اخٌستونکً باندي الزمه ده  ،چً امانت به
داسً ساتً لکه څه ډول چً خپل مال ساتً  ،هؽه
دا چً په خپل الس به ٌې ساتً ٌا به ٌې په ٌو داسً
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چا ساتً چً د ده په عٌال کً وي او نفقه ٌې پر ده
باندي الزمه وي لکه ښځه  ،اوالد او خادم ٌې .
په آند په داسً چا ٌې هم ساتالى
د ابوحنٌفه
سً چً دى په عام ډول په هؽه خپل مالونه ساتً
که څه هم ٌې هؽه په عٌال کً نه وي لکه د شرکة
العنان شرٌک ٌې .
که َودٌِع د دؼو کسانو څخه ماسٌوا په بل چا د امانت
ساتنه کوي او د هؽه په الس کً امانت هالک او
ضاٌع سً  ،نو بٌا ٌې ضمان او تاوان پر راځً ،
ځکه مالک د ده په الس باور درلودى چً په وې
ساتً او په نورو راضً نه وو .
د امانت په ساتنه کً د ٌوه او بل الس فرق لري  ،د
ٌو چا پر ساتنه به څوک باور کوالى سً د بل چا
پر ساتنه به بٌا باور نسً کوالى .
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د َودٌِعې حکم
َودٌِعه د امانت اخٌستونکً په الس کً مضمون نه
ده بلکً امانت ده  ،که هالک او ضاٌع سً تاوان
ٌې پر َودٌِع نه راځً  ،البته که د َودٌِع د تېري ٌا
تقصٌر لکبله هالک سً نو بٌا ٌې ضمان پر راځً .
ٌو شا چً د چا په الس کً مضمون وي د هؽه
مقصد دا دى چً که دا شا هالک او ضاٌع سو
مالک ته به ٌې تاوان ورکوي .
ٌو شا چً د چا په الس کً د امانت حکم ولري د
هؽه مقصد دا دى که دا شا هالک او ضاٌع سً نو
تاوان ٌې نه پر راځً  ،بلکً د مالک خپل شا له
منځ څخه ځً د بل چا څخه ٌې د تاوان ؼوښتنه
نسً کوالى .
د َودٌِعې تاوان
َودٌِعه د َودٌِع په الس کً امانت ده خو په ځٌنو
حاالتو کً مضمون ګرځً .
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که مودَع د َودٌِعې ساتنه پرېږدي َودٌِعه مضمون
ګرځً که په دې حالت کً ضاٌع سً نو تاوان به
ٌې مالک ته ورکوي .
که مودَ ع و دٌعه په داسً چا ساتً چً هؽه ٌې نه
په عٌال کً وي او نه خپل شا په هؽه ساتً  ،دلته
هم َودٌِعه مضمون ګرځً که په دې حالت کً ضاٌع
سً نو مالک ته به ٌې تاوان ورکوي .
که مودَع د َودٌِعې څخه کار اخلً او استعمالوي ٌې
په دې حالت کً هم َودٌِعه مضمون ګرځً  ،د مثال
په ډول موټرسٌکل ٌې د ساتنً د پاره ورته سپارلى
وي َ ،ودٌِع د هؽه څخه کار اخلً پر سپرٌږي په دې
حالت کً که موټرسٌکل ورک سً ٌا په ټکر کً له
منځه والړ سً مالک ته به ٌې تاوان ورکوي .
که مودَع َودٌِعه د خپل مال سره ګډه کړي که ٌو د
بل څخه بېل کېدالى سواى تاوان نه پر راځً بلکً
َودٌِعه به د خپل مال څخه ور بېلوي .
ٕ٘8
www.taleemulislam.net

خو که ٌو د بل څخه ٌې بېل کېدل ناممکنه وه بٌا ٌې
د ابوحنٌفه په آند ضمان پر راځً ځکه دا هم د تلؾ
کولو په معنا دي .
دؼه ډول که چا ته دوې َودٌِعې پرتې وي او دا ډول
ٌې سره ګډي کړې  ،چً بٌا ٌې ٌو د بل څخه بېلېدل
ناممکنه وي  ،نو د دواړو َودٌِعو څښتنانو ته به ٌې
تاوان ورکوي .
د مثال په ډول  :څوک ٌو چا ته د پنځوس ګونو
افؽانٌو نوټونه د امانت په ډول ورکړي َ ،ودٌِع هؽه
په تجرۍ کً د خپلو سل ګونو افؽانٌو د نوټونو سره
ګډي کړې دلته َودٌِعه د َودٌِع د مال څخه بېل کېدالى
سً که ؼلو تجرۍ ماته کړه د َودٌِعې تاوان پر
مودَ ع نه راځً .
خو که د امانت پنځوس ګونً نوټونه د خپلو پنځوس
ګونو نوټونو سره دا ډول ګډ کړي  ،چً د ده خپل
نوټونه او د امانت نوټونه ٌو د بل څخه هٌڅ نه
پېژندل کېدله  ،نو بٌا ٌې ضمان پر راځً  ،که ؼلو
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تجرۍ ووهله  ،د امانتً پٌسو تاوان به هم مالک ته
ورکوي .
ځکه په دې ډول خلط او ګډولو سره هؽه مضمون
وګرځېده د مضمون معنا دا ده  ،چً د هالک او
ضاٌع کېدلو په حالت کً به ٌې تاوان ورکوي .
ملګري واًٌ :که َودٌِع َودٌِعه د خپل مال سره داسً
ګډه کړي چً ٌو د بل څخه ٌې بېلول ناممکنه وي
مثال امانتً ؼنم د خپلو ؼنمو سره ګډ کړي  ،دلته
مالک اختٌار لري که د ګډ سوي مال څخه د خپلً
ونډي په اندازه مال اخلً او که د َودٌِع څخه ٌې
تاوان اخلً .
داسً هم کوالى سً چً ګډ سوى مال په دواړو
خرڅ کړي هر ٌو ٌې د خپل مال په اندازه پٌسې
واخلً .
که امانت سپارونکً َودٌِع ته َودٌِعه ورکړه چً دا
په فالنکً سراى کً ٌا په فالنکۍ کوټه کً وساته
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او َودٌِع هؽسً و نه کړل  ،بلکً په بل ځاى کً ٌې
ور وساتله  ،دلته ځاى ته کتل کٌږي .
که پداسً ځاى کً ٌې ور وساتله چً هؽه د هؽه
ځاى په شان خوندي ځاى وو کوم چً مودِع ور ته
ښولى وو ٌ ،ا تر هؽه ال هم خوندي وو  ،نو د
هالکت په صورت کً ٌې پر َودٌِع تاوان نه راځً .
خو که د هؽه ځاى په شان خوندي ځاى نه وو نو بٌا
که ضاٌع سً پر َودٌِع ٌې تاوان راځً  ،ځکه ده د
امانت په ساتنه کً د مودِع د شرط څخه مخالفت
کړى دى .
ارةُ
ا َِع َ
ارة  :بل ته خپل شا بېله کراٌې د موقت وخت د
ا َِع َ
پاره ورکول ترڅو هؽه کار ځنً واخلً ا َِعاره ده .
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ٌا په بل عبارت  :د شً منفعت بل ته مفت او بې
کراٌې ورکولو ته ا َِعاره واًٌ. ٕ8
عٌر هؽه چاته واًٌ چً خپل شا بل ته بېله
معٌِر  :م ِ
کراٌې څخه د څه مدې کار اخٌستنً د پاره ورکوي.
ار هؽه شً ته واًٌ چً د څه مدې کار
ار  :م َع َ
م َع َ
اخٌستنً د پاره بې کراٌې ٌو چا ته ورکول سً .
تعارة  :د بل څخه شا د موقتً کار اخٌستنً د
ِاسْ َ
تعارة ده .
پاره بې کراٌې ؼوښتل ِاسْ َ
مس َتعٌِر  :مس َتعٌِر هؽه چاته واًٌ چً د بل څخه شا
په عارٌت ؼواړي .
مسْ َت َعار  :مسْ َت َعار هؽه شً ته واًٌ چً د بل څخه
ارٌَّة هم
په عارٌت ؼوښتل کېږي  ،مسْ َت َعار ته َع ِ
واًٌ .

ٕ8
َاونو ْا
تعرٌؾ االِعَاره  :هً تملٌک المنفعة بؽٌر عوض  ،واالعارة قربة مندوب الٌها لقوله تعالى َ :و َتع َ
َعلَى ْال ِبر َوال َّت ْق َوى  ،و فسر جمهور المفسرٌن قوله تعالى َ :و ٌَ ْم َنعونَ ْالمَاعونَ  ،بما ٌستعٌره الجٌران
بعضهم من بعض کالدلو والفاس واالبرة .
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که زٌد بازار ته تلى او بکر ته ٌې ووٌل  :ستا
موټرسٌکل راکړه چً زه بازار ته پر والړسم او
هؽه موټرسٌکل ورکړي .
دا تړون ته د اعارې تړون واًٌ  ،پدې مسبله کً
ٌِر دى  ،بکر معٌر دى  ،موټرسٌکل
زٌد مسْ َتع ِ
مس َت َعار دى ځکه چً زٌد ٌې ؼوښتنه کړې ده او
ارٌَّة هم وٌل
پدې مسبله کً موټرسٌکل ته م َع َ
ار او َع ِ
کٌږي .
َعٌن او منفعت
خپله وشً ته عٌن واًٌ او د هؽه څخه چً کومه
ګټه اخستل کېږي هؽه ته منفعت واًٌ مثال  :د
باٌسکل سپرتٌا د باٌسکل منفعت دى  ،خو خپله
باٌسکل عٌن دى  ،د عٌن جمع اعٌان ده او د منفعة
جمع منافع راځً .
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لکه څنګه چً د شٌانو اعٌان کله په پٌسو خرڅٌږي
چً هؽه ته بٌع واًٌ او کله بٌا مفت د تحفې په ډول
چا ته ورکول کٌږي .
دؼه ډول د شٌانو منافع او ګټً هم کله چا ته په
پٌسو ورکول کٌږي او کله بٌا مفت ورکول کٌږي .
د شً منافع که څوک وبل ته په پٌسو ورکوي هؽه
ته په عربً اجاره او په پښتو کً کراٌه واًٌ او که
ٌې مفت ورکوله هؽه ته بٌا ا َِعاره واًٌ .
د اجارې او اعارې ترمنځ فرق دا دى چً په اجاره
کً شا بل ته تر ٌوې ټاکلً مدې په ټاکلً مبلػ
کراٌه ورکول کٌږي او تر ټاکلً مدې وروسته شا
بېرته خپل مالک ته ردٌږي .
په ا َِعاره کً هم څوک شا بل ته د څه مدې د پاره
ورکوي خو کراٌه ٌې نه ځنً اخلً بلکً بې کراٌې
ٌې ورکوي .
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د اعارې رکن
په ا َِعاره کً ٌوازي د معٌِر اٌجاب د اعارې رکن
بلل کېږي  ،ځکه چً دا د َت َبرَّ َع ٌعنً ٌو خٌراتً
تړون دى او پر بل چا باندي کوم حق نه په
الزمېږي  ،نو ځکه تنها د معٌِر په اٌجاب م ْن َع ِقد او
تړل کېږي .
واًٌ  :په ا َِعاره کً د اٌجاب سره د
زفر
ٌِر قبول هم رکن دى .
مسْ َتع ِ
مثال  :که چا د اعارې څخه قسم اخستى وو ،
وروسته ٌې ٌو کس ته ووٌل  :زما موټر په عارٌت
ستا دى او خپل کار ځنً اخله .
او ملګرو په آند دا سړى حنٌث
د ابو حنٌفه
سو  ،قسم پر واوښت  ،ځکه د اعارې تړون ٌوازي
په آند
په اٌجاب سره تړل کېږي  ،خو د زفر
ٌِر ٌې ځنً قبول
هؽه مهال قسم پر اوړي چً مسْ َتع ِ
کړي  ،ځکه د هؽه په آند ا َِعاره په اٌجاب او قبول
م ْن َع ِقد کېږي .
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د اعارې شرطونه
د اعارې ٌو شرط دادى  ،چً معٌر به عاقل وي  ،د
لٌونً او ؼٌرممٌز کوچنً ِا َعاره نه صحٌح کېږي .
دوهم شرط ٌې د مسْ َت َعار قبض کول دي  ،د اٌجاب
وروسته چً مس َتعٌِر شى قبض کړي نو هلته بٌا
هؽه شً ته د عارٌت حکم ثابتېږي .
درٌم شرط ٌې دا دى چً مسْ َت َعار به داسً شى وي
چً بېله استهالک او له منځه تللو څخه به د هؽه
څخه استفاده او ګټه اخستل کېدالى سً لکه موټر ،
کور  ،باٌسکل او داسً نور .
کوم شٌان چً بېله استهالک څخه ګټه نسً ځنً
اخٌستل کېدالى د هؽو ا َِعاره نه صحٌح کېږي لکه
پٌسې او ډوډۍ .
مثال  :څوک چً د چا څخه پٌسې ٌا ډوډۍ په
عارٌت واخلً دا ا َِعاره نه ده  ،بلکً قرض دى او د
قرض حکم لري که څه هم ٌې د عارٌت په نامه
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ونوموي  ،ځکه ډوډۍ د خوړلو د پاره ؼوښتل
کېږي او په خوړلو ډوډۍ استهالک کٌږي .
دؼه ډول پٌسې د شٌانو د رانٌولو ٌا ٌې بل ته د
ورکولو د پاره ؼوښتل کٌږي د پٌسو خرڅول ٌا ٌې
ٌِر ٌې
بل ته ورکول استهالک دى نو ځکه پر مسْ َتع ِ
مثل الزمٌږي .
که څوک د چا څخه کور په عارٌت واخلً  ،عارٌت
ٌې صحٌح کٌږي  ،ځکه کور د هستوګنً د پاره
ؼوښتل کٌږي  ،په هستوګنه کور له منځ څخه نه
ځً  ،د څه مدې هستوګنً وروسته همدا کور بېرته
مالک ته ردٌږي .
ُم ْطلَق ا َِعاره
ا َِعاره پر دوه ډوله ده  :مطلق ا َِعاره او مقٌد ا َِعاره .
مطلق ا َِعاره وهؽً اعارې ته واًٌ  ،چً نه د
عارٌت څخه د استفادې ځاى او مده وټاکل سً او نه
ٌې د کار اخستلو نفر او کٌفٌت وټاکل سً .
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په مطلق ا َِعاره کً مس َتعٌِر د مس َت َعار څخه پخپله
هم کار اخستالى سً بل ته ٌې هم په ا َِعاره
ورکوالى سً .
دؼه ډول په هرځاى او په هر وخت کً په هر ډول
عادي طرٌقه د مس َت َعار څخه استفاده کوالى سً .
ځکه چً معٌِر د استفادې د پاره نه ځاى او مده
ورته ټاکلې ده چً په فالنکً ځاى کً کار ځنً
اخٌستالى سً ٌا د دونً وخت د پاره کار ځنً
اخٌستالى سې  ،دؼه راز د استعمالولو ډول او نفر
ٌې هم نه دى ورته ټاکلى .
ٌِر ته پاتٌږي  ،خو
نو ځکه د دې ټولو اختٌار مسْ َتع ِ
پدې شرط چً دا ټول به په عادي طرٌقه وي .
که څوک د مس َت َعار څخه په ؼٌرعادي ډول کار
واخلً تاوان ٌې پر راځً .

ٕ٘9
www.taleemulislam.net

د مثال په ډول  ،زٌد د بکر څخه د سپرلۍ آس په
عارٌت وؼواړي  ،بکر ٌې هم بېله قٌد او شرط څخه
ورته ورکړى .
که زٌد د هؽه څخه د ٌابو کار اخستى او درانه
بارونه ٌې پر وړل نو آس مضمون ګرځً  ،د هر
نوع تاوان ضمان ٌې پر زٌد راځً .
ځکه د سپرلۍ د آس څخه د ٌابو کار اخستل ؼٌر
عادي طرٌقه ده او په ؼٌر عادي طرٌقه د عارٌت
څخه کار اخستل تعدي او تېرى بلل کٌږي .
دؼه ډول مس َتعٌِر مس َت َعار بل ته په کراٌه هم نسً
ورکوالى که په کراٌه ٌې ورکړي نو تاوان ٌې پر
مس َتعٌِر راځً .
ُم َق ٌْد ا َِعاره
مقٌد ا َِعاره هؽً اعارې ته واًٌ چً د عارٌت
څخه د ګټً اخستلو ځاى او مده پکښً وټاکل سً ،
دؼه ډول د استفادې کٌفٌت او نفر ٌې هم ورته
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وټاکل سً ٌا د همدې شرطونو څخه ٌو ٌا څو
شرطونه ورته وټاکل سً .
ٌِر د مس َت َعار څخه د معٌِر د
په مقٌد ا َِعاره کً مسْ َتع ِ
شرطونو خالؾ کار نسً اخٌستالى .
دؼه ډول که عارٌت دا ډول شى وو چً د ٌوه او
بل په الس کً ٌې استعمال فرق درلودى نو د هؽه
څخه هم د ټاکلً نفر څخه ماسٌوا بل څوک کار نسً
اخٌستالى .
که څوک چا ته موټر په عارٌت ورکړي خو فقط د
ٌِر
ٌوې ورځً د پاره  ،هؽه هم پدي شرط چً مسْ َتع ِ
به ٌې په خپله چلوي .
ٌِر دا موټر بل چا ته د چلولو د پاره ورکړي
که مسْ َتع ِ
ٌا د هؽې ورځً د تېرېدلو وروسته ٌې پخپله چلوي
نو په دواړو صورتو کً موټر مضمون ګرځً .
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ځکه چً معٌِر وخت او هم د استعمال نفر ورته
ټاکلى دى او موټر د هؽو شٌانو څخه دى چً
استعمال ٌې په ٌوه او بل الس کً فرق لري .
که څوک کور د هستوګنً د پاره بل چا ته پدې
شرط وړکړي چً پخپله به پکښً اوسېږي .
ٌر په کور کً بل څوک واړوي  ،دلته کور
که مسْ َت ِع ِ
مضمون نه ګرځً  ،ځکه په کور کً د ٌوه او بل
نفر هستوګنه څه تفاوت نه لري  ،نو ځکه د معٌِر
شرط بې معنا بلل کٌږي .
البته که داسً څوک پکښً واړي چً هؽه آهنګرې
پکښً کوي نو بٌا ٌې تاوان پر راځً ځکه آهنګري
کورته زٌان رسوي .
د اعارې حکم
ا َِعاره ؼٌر الزمً تړون دى  ،معٌِر په هر وخت کً
کوالى سً چً خپل شا د مس َتعٌِر څخه واخلً .
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دؼه ډول مس َتعٌِر ٌې هم په هر وخت کً ور رد
کوالى سً .
که څوک چاته مځکه د تعمٌر ٌا نهال کښېنولو د
پاره په مطلق عارٌت ورکړي  ،نو معٌِر هر وخت
ٌِر به پدې
خپله مځکه ځنً اخٌستالى سً  ،مسْ َتع ِ
مجبوره کٌږي چً خپل تعمٌر او نهاالن وکاږي ،
دؼه ډول د تعمٌر او نهاالنو تاوان ٌې هم پر معٌِر
نه را ځً ځکه چً ا َِعاره ؼٌر الزمً تړون دى .
که معٌِر مځکه د ټاکلً مدې د پاره ورکړي هلته
هم معٌِر خپله مځکه د ټاکلً مدې څخه وړاندي ځنً
اخٌستالى سً  ،خو د ټاکلً وخت څخه وړاندي د
نړېدلً تعمٌر او د کښل سوو نهاالنو په نرخ کً د
ٌِر ته ورکوي .
تفاوت تاوان به مسْ َتع ِ
دؼه ډول د مدې د پوره کېدلو تر مخه ٌې بېرته
اخٌستل مکروه هم دي ځکه چً دا وعده خالفً هم
ده .
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که څوک د چا څخه مځکه د کښت د پاره په عارٌت
واخلً اوکښت په وکړي  ،که د کښت د رسېدلو د
مخه ٌې معٌِر ؼوښتنه وکړي نو د همدؼه وخت
څخه بٌا د کښت د رسېدلو تر وخت پوري مځکه پر
مس َتعٌِر په اجاره شمېرل کٌږي .
د ُمس َت َعار حکم
ٌِر په الس کً د امانت حکم لري  ،د
مس َت َعار د مسْ َتع ِ
ٌِر په الس کً د کار
عارٌت شا که د مسْ َتع ِ
اخٌستلو پر مهال ٌا د کار نه اخٌستلو په وخت کً
تاوانً سً ٌا له منځه والړ سً تاوان ٌې پر مس َتعٌِر
نه را ځً  ،البته عارٌت هم د َودٌِعې په شان په
تعدي او تقصٌر مضمون ګرځً .
دعارٌت ضمان
عارٌت په راتلونکو شٌانو مضمون ګرځً :
پخپل الس ٌې ضاٌع کول .
ساتنه ٌې پرېښوول .
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د عارٌت څخه د ټاکل سوو شرطو خالؾ ٌا ؼٌر
عادي کار اخٌستل .
د عارٌت په ساتنه کً د معٌِر د وٌنا مخالفت کول .
ٌِر په الس کً امانت دى
دا ځکه چً عارٌت د مسْ َتع ِ
دمخه مو لوستً دي چً د امانت ساتنه پر مودَ ع
الزمه ده  ،نو عارٌت هم د امانت حکم لري  ،که
مس َتعٌِر ٌې ساتنه پرېږدي ٌا د معٌِر د وٌنا مطابق
ٌې و نه ساتً نو م َقصر بلل کٌږي او په تقصٌر
سره امانتً شى مضمون ګرځً .
د ؼه ډول که معٌِر د خپل شً ؼوښتنه وکړي او
مس َتعٌِر ٌې بېله عذره د ورکولو څخه ډډه وکړي ،
هلته هم مس َت َعار مضمون ګرځً او که تردې
وروسته مس َت َعار له مٌنځه والړ سً  ،تاوان ٌې پر
ٌِر راځً .
مسْ َتع ِ
مثال  :که زٌد د بکر څخه باٌسکل په عارٌت
واخلً ترڅو کلً ته پروالړ سً بکر باٌسکل پدې
شرط ورکړي چً د شپې به نه پر ځې  ،زٌد د شپې
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پر والړى او پر الري الر وهونکو باٌسکل ځنً
واخٌستى  ،د لته به زٌد بکر ته د باٌسکل تاوان
ورکوي  ،ځکه هؽه د شپې د تګ څخه منع کړى وو
خو زٌد د هؽه د شرط خالؾ عمل وکړى .
د ردولو خرڅ
ٌِر راځً ،
د مس َت َعار شً د ردولو خرڅ پر مسْ َتع ِ
لکه څنګه چً د کراٌه سوي او ؼصب سوي شً د
جر او ؼاصب راځً .
ردولو مصرؾ پر مستا ِ
که زٌد د بکر څخه داسً شا د عارٌت په ډول
واخلً چً پر بېرته ورکولو ٌې کراٌه راتله نو
کراٌه به ٌې زٌد ورکوي .
د ردولو طرٌقه
مس َتعٌِر که مسْ َت َعار د معٌِر کور ته ولٌږي او د هؽه
د کورنۍ ٌوه کس ٌا خادم ته ٌې وسپاري نو بٌا هم
مس َتعٌِر د ضمان څخه خالصٌږي  ،البته که
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مس َت َعار قٌمتً شى وو لکه د ښځو زٌورات  ،بٌا به
ٌې خپله مالک ته الس په الس ورسپاري .
که مس َتعٌِر ارزښتناکه شا د معٌِر خادم ٌا بل نفر
ته وسپاري او د هؽه څخه ورک سً تاوان ٌې پر
ٌِر راځً .
مسْ َتع ِ
ځکه مس َت َعار که قٌمتً وو نو بٌا به ٌې شخصا
معٌِر ته ردوي لکه څنګه چً َودٌِعه او ؼصب سوى
شا شخصا مودِع او مالک ته ردٌږي .
د فقه المبتدي دوهم ټوک پر همدې ځاى وپاى ته ورسېدى  ،ور پسې ٌې درٌم
ټوک د معامالتو څخه پٌل کٌږي .
د فقه المبتدي د دوهم ټوک تبٌض د ٕٖٗٔ کال د رمضان المبارک پر  9نېټه د
سه شنبې په ورځ چً د ٓ ٖٔ9کال د اسد د مٌاشتً د  ٔ8مً نېټې سره سمون
په توفٌق وپاى ته ورسېدى .
خوري د هللا
و الحمد لِل رب العالمٌن و صلً هللا علً نبٌنا محمد و آله و صحبه اجمعٌن .
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