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 ۲۰/۱۰/۲۰۲۲         عبدالباری جهانی

 

 احادیث
 

 ټول احادیث باید ومنل سي؟
 برخه ېمهرد

 
دیني احکامو سره نه لګیږي او سړی اټکل کوالی سي چي باید الس وهنه پکښی سوې وي. مثالً د  لهځیني احادیث 
 حدیث کي راغلي دي: ۲۵۳۰صحیح مسلم 

او حکم یې وکړ چي  پیغمبرص د عاشورا په ورځ د اسلم قبیلې ته احوال واستاوه» سالمه بن االکوا ویلي دي چي 
ټول خلک باید روژه ونیسي او که یې چیري ډوډۍ خوړلې وي نو تر ماښام پوري دي شی نه خوري او روژه دي 

 «ونیسي.
بن افرا لور رباعي وویل چي پیغمبرص د عاشورا په ورځ  دد معاوی»حدیث وایی  ۲۵۳۱د همدې حدیث په تعقیب 

استول او خلکو ته یې حکم وکړ چي هغه کسان چي سهار وختي د مدینې پر شاوخوا د انصارو کلیو ته سړي و
نه دي خوړلي هغوی دي روژه ونیسي او هغو کسانو چي سهار یې ناشتا کړې ده باقي  پاڅېدلي او تر اوسه یې څه

انصارو ویل چي موږ په هغه ورځ روژه پیل کړه او خپل ماشومان مو هم ورځ دي تر ماښامه روژه ونیسي. 
ه مجبور کړل. موږ جومات ته والړو او هلته مو د دوی لپاره له وړیو څخه د لوبو شیان جوړ کړل. روژې نیولو ت

کله چي به دوی وږي سول او ژړل به یې نو موږ به هغوی د لوبو په شیانو مشغول کړل؛ تر څو د روژه مات 
 «وخت را ورسېدی. 

فرض وای نو حتماً به یې په قرآن شریف کي  لومړی خو د عاشورا په ورځ د روژې نیول نفلي حیثیت لري او که
هللا متعال به خپل  او د نورو فرضو په څېر به یې دایمي شکل اخیستی وای. که داسي وای نودکر راغلی وای 

پیغمبر ته لږترلږه یوه هفته مخکي اطالع ورکړې وای. که چیري دا روژه نیول سوې وي وروسته بیا هیڅ وخت 
 چا روژه نیولې وي نو هغه نفلي حیثیت لري.تعقیب سوې نه ده او که 

دوهمه خبره، چي تر لومړۍ خبري مهمه ده هغه دا ده چي، پر ماشومانو باندي، په تېره بیا هغه واړه ماشومان چي 
له لوږي ژاړي په هیڅ کتاب کي روژه نیول حتمي او فرضي نه دي. د انصارو قبیلې یا قبیلو دا حکم د چا په امر 

. مهمه دا ده چي حضرت پیغمبر د و څرنګه یې پر خپلو وړو ماشومانو باندي دا ظلم روا کړی دیعملي کړی دی ا
؟ هغه څرنګه دوی ته نه ویل چي روژه نیول د لویانو ړلله لوږي ژ یې هغوی ماشومان نه لیدل چي په جومات کي

  اغلې.لپاره ده او د نابالغو په تېره بیا وړو ماشومانو لپاره په هیڅ صورت نه ده ر
 

 مسله: ود ښځو د حقوق
په قرآن شریف کي ښځو ته، د وخت تر شرایطو زیات، حقوق ورکړه سوي او د ښځو د حقوقو رعایت فرض کړه 

هیڅ حق نه ورکول ډېر لږ او حتی سوی دی. خو، د افغانستان په څېر، وروسته پاته ټولنو کي کله کله ښځو ته 
کیږي. د مېړه د انتخاب، چي تر ټولو لویه او مهمه حیاتي مسله ده، حق نه ورکول کیږي. د میراث له حق څخه، 
چي په قرآن شریف کي ورکړه سوی دی، محرومي وي. ښځي د مېړه په کور کي وهل کیږي او ترټل کیږي. د 

او کونډي په زور او جبر د مېړه له ورور او یا د کاکا له په بدل کي ورکولي کیږي  ،پېغلو نجونو د ارادې په خالف
 زوی سره واده کولو ته مجبوریږي او...

سره له هغه چي له اسالم څخه مخکي عربو یا د جاهلیت په دوره کي هم د ښځو د نکاح کولو لپاره دوه عاقل او 
ا به یې نکاح کوله؛ او په اسالم کي هم، د ښځي له خولې یې اقرار اخیستی وای او بیباید چي  لبالغ شاهدان الزم و

له اول څخه تر اوسه پوري، د نجلۍ او کونډي څخه، د دوو شاهدانو په حضور کي، د موافقې اقرار اخیستل کیږي 
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د صحیح بخاري د اُردو او بیا نو د نکاح مراسم پیل کیږي؛ او د ښځي له اقرار پرته نکاح نه صحیح کیږي خو 
احادیث، چي دواړه د ابوهریره له قوله نقل سوي دي، عجیب ډول حکم  ۶۵۰۲او  ۶۵۰۰چاپ په کتاب الحیل کي 

 :کوي
او هغه د یحیی بن ابی کثیر او هغه د ابوسلمه او ابوسلمه د ابوهریره له قوله وایی چي مسلم بن ابراهیم د هشام » 

یستی تر هغه وخته پوري به د نبی کریم ص ویلي دي چي تر څو پوري مو د پېغلي نجلۍ له خولې اقرار نه وي اخ
هغې نکاح نه تړی. او دغه راز به د کونډي نکاح هم تر هغه وخته پوري نه تړی چي د هغې له خولې مو اقرار نه 
وي اخیستی. له حضرت رسول ص څخه پوښتنه وسوه چي د پېغلي نجلۍ څخه به اجازه څرنګه اخلو؟ حضرت 

 ازې معنی لري. رسول ص وویل چي د هغې خاموشي هم د هغې د اج
سره هم ځیني کسان وایي چي که د پېغلي نجلۍ څخه اجازه وانه خیستله سي او نه د هغې نکاح حکم سره له دې 

سوې وي خو یو څوک دوه د دروغو شاهدان پیدا کړي او هغوی اقرار وکړي چي نجلۍ موافقه کړې ده او قاضی د 
کي چي مېړه یې پوهیږي چي شاهدانو دروغ ویلي دي او هغي نجلۍ نکاح وتړي او منظور یې کړي. په داسي حال 

 «د نجلۍ له خولې اقرار نه دی اخیستل سوی مګر مېړه ته له نجلۍ سره یوځای کېدل) جماع( روا دي.
د دې حدیث ډېره لویه کمزوري په دې کي ده چي ابوهریره د حضرت رسول ص له قوله وایي چي آنحضرت ص 

 نی لري. دلته باید حدیث ختم سوی وای. وویل د نجلۍ خاموشي د اقرار مع
ځیني کسان امام بخاري باید د نورو کسانو، چي معلوم نه دي، د ده مطلب څوک دي، خبري ته اشاره نه وای کړې .

څوک دي چي وروسته یې د دروغو د شاهدانو په نیولو سره د نجلۍ نکاح روا کړې ده. امام بخاري باید یا ځیني 
ویلي یې وای چي هغوی هم د رسول اکرم ص له قوله ږغیږي او یا یې باید خپل حدیث د کسان روښانه کړي او 

آنحضرت ص له قول سره ختم کړی وای. ځکه چي ټول خلک دې وروستي حکم ته د حدیث په سترګه ګوري او 
 علت یې دا دی چي هغه حکم د حدیث سره یو ځای راغلی دی. 

پوري د ابوهریره، عایشې، ابن عباس او صفیان له قوله پنځه احادیث  ۳۳۰۸څخه تر  ۳۳۰۳په صحیح مسلم کي له 
تر خپل یې نقل سوي او په هغوی ټولو کي راغلي دي چي کونډه د خپل نفس تام اختیار لري او په دې برخه کي 

د  ،قرار معنی لري. په دې احادیثو کيساتونکي یا نګهبان حق زیات دی او د پېغلي نجلۍ خاموشي د هغې د ا
 د ځینو کسانو قول نه دی راغلی او له احتیاط څخه کار اخیستل سوی دی.  ،صحیح بخاري په خالف

سره له هغه چي حضرت رسول ص ښځو ته درناوی درلود او د هغوی ترمنځ یې تر وسه وسه پوري عدالت کاوه؛ 
تماعي مقام ته سپکاوی ګڼل کېدالی سي. لکه مخکي چي مو د ښځو اجخو هغه ته داسی احادیث منسوب دي چي 

وویل، احادیث د حضرت رسول ص له وفات څخه لږترلږه دوه نیمی صدۍ وروسته جمع سوي او خپاره سوي دي 
 نو سړی په یقین سره ویالی سي چي په دې احادیثو کي به یا سهواً یا قصداً الس وهل سوی وي.

 
 راغلي دي:حدیث کي  ۳۰۴د صحیح بخاري په 

مریم د محمدبن جعفر او هغه د زید او هغه د بن اسلم او هغه د عیاض بن عبدهللا او عیاض د ابی سعید  وسعید بن اب
عیدالفطر لپاره د جماعت ښایی یا او یو وخت حضرت رسول ص د عیداالضحی » الُخدري له قوله وایي چي 

وویل: اې ښځو خیراتونه وکړی. ما ولیدل چي د ښځو اکثریت لمانځه ته روان وو او په الره کي یې ناستو ښځو ته 
به دوږخ ته ځي. دوی سوال وکړ چي دا ولي؟ ده په جواب کي ورته وویل چي تاسي هر وخت ښراوي او ښکنځل 

کوالی سی چي یو  او د خپلو مېړونو احسان نه منی. تاسي تر ټولو بې عقالني او ناقص الدین یاست. تاسي کوی
ښځو پوښتنه وکړه چي یا رسول هللا ولي؟ ده په جواب کي یې وباسی.  تاط سړی وغولوی او له الريهوښیار او مح

ورته وویل چي ستاسي د کم عقلۍ ثبوت دا دی چي دوې ښځي پر یوه شاهد حساب دي او فکر نه کوی چي دا 
ولي په دې نه دوی وویل چي هو. وروسته حضرت پیغمبرص ورته وویل تاسي ټ ؟ستاسي د کم عقلۍ ثبوت دی

پوهېږی چي ښځي په هره میاشت کي د خپل حیض په شپو کي نه لمونځ کوالی سي او نه روژه نیوالی سي؟ ښځو 
 «وویل چي بلې همداسي ده. حضرت پیغمبر ورته وویل چي همدغه دلیل دی چي تاسي ته ناقص الدین ویل کیږي.

دي او له دین سره یې هیڅ ډول ارتباط نه لري. په داسي حال کي چي حیض او نفاس د ښځو له طبیعت سره تړلي 
ځکه چي هغوی همدغه د اسالم دین، د حیض او نفاس په وخت کي، له لمانځه او روژې نیولو څخه منع کړي دي. 
او کله چي ښځو ته، د نارینه په څېر، اجتماعي زمینه برابره سوې ده په هره علمي او سیاسي ساحه کي یې له 

 خه اخیستې او په هیڅ برخه کي له نارینه څخه پاته نه دي راغلي.نارینه سره مساوي بر
حدیث کي، د ابوذر له قوله راغلي دي چي که ښځه، سپی او یا خر، د لمانځه په وخت کي، د  ۱۰۳۲د صحیح مسلم 

 چا مخ ته تېر سول نو لمونځ یې فاسد کیږي. 
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ښځه، سپی او خر د چا د لمانځه مخ ته تېر سول حدیث کي د ابوهریره له قوله هم نقل سوی دی چي که  ۱۰۳۴په 
 نو لمونځ یې فاسد کیږي.

حدیث کي عایشې رض، د اعتراض په توګه، وویل چي حضرت رسول ص به چي لمونځ کاوه زه به د  ۱۰۳۵په 
ر وتتر نیت کاوه نو پر ما به یې هم ږغ وکړ او ما به هم و  د  هغه او د قبلې ترمنځ پرته وم؛ او کله چي به یې

 ورسره وکړه. په دغه ارتباط د اصحابو او عایشې له قوله پنځه شپږ احادیث راغلي دي.
حدیث کي د حضرت پیغمبر مېرمن میمونه وایی پیغمبر ص به چي لمونځ کاوه زه به د هغه او قبلې  ۱۰۴۱په 

 ه ولګېدې.رې زما سترمنځ پرته وم او زه به په حیض کي وم او کله کله چي به هغه سجدې ته والړ نو جامې به ی
کي ام الموءمنین عایشه  ۵۱۹په صحیح بخاري کي، په دغه ارتباط ، پنځه شپږ احادیث راغلي دي او په حدیث 

رض اعتراض کوي او وایی دا ښه کار نه دی چي تاسي موږ ښځي له سپیو او خرو سره یو شان بولي. په داسي 
 غه او د قبلې ترمنځ پرته وم....حال کي چي حضرت رسول ص به لمونځ کاوه او زه به د ه

څخه تر  ۳۴۶۶د ښځي د اجتماعي او کورني مقام او له هغې سره د سلوک په برخه کي هم، د ابوهریره له قوله، له 
پوري، پنځه احادیث نقل سوي دي او په ټولو کي یې، د حضرت رسول ص له قوله، ویلي دي چي ښځه لکه  ۳۴۷۱

ه زاریې د سمولو کوښښ وکړې نو ماتیږي او که یې همداسي کږه پر ېږدې نو ګو پوښتۍ) قبرغه( داسي کږه ده. که
 ورسره کېدالی سي او ګټه ورڅخه اخیستل کېدالی سي.

د  حدیث کي، د ابوهریره له قوله وایي. حضرت پیغبرص وویل که چیري ۳۴۷۲نب ه په مُ په همدغه ارتباط، همام بن 
کي شیان به هیڅ وخت نه خرابېدالی او نه به ورستېدالی او که چیري اسراییلو شامت نه وای نو پاته سوي خورا

 ښځو به هیڅ وخت له خپلو مېړونو سره بې وفایی نه کوالی. حوا نه وای 
حدیث کي راغلي دي چي حضرت پیغمبرص د لمر د ترندي په وخت کي په جومات کي لمونځ  ۱۰۵۲د بخاري په 

یا » مر هم له ترندي خالص سوی وو. خلکو پوښتنه ورڅخه وکړه چيوکړ او کله چي یې لمونځ پای ته ورساوه ل
رسول هللا موږ ولیدل لکه تاچي یو شی په الس کي واخیست او بیا مو ولیدل چي ته پر شا سوې. حضرت 

ما جنت ولیدی او د هغه د مېوو خواته مي الس اوږد کړ. او که مي دا مېوې را اخیستي وای نو وویل پیغمبرص 
ختمېدالی. ما دغه راز دوږخ ولیدی او په ژوند کي مي دومره خطرناکه نه تاسي به تر قیامته خوړالی او هغه به 

کړ چي یا رسول هللا علت یې وال ورڅخه وسمنظره نه وه لیدلې. ما وکتل چي اکثریت دوږخیان ښځي دي. خلکو 
هغوی ډیري ناشکري دي. خلکو پوښتنه ورڅخه وکړه چي آیا دوی د هللا څشی دی. ده په جواب کي ورته وویل 

ناشکري کوي؟ حضرت پیغمبر وویل دوی د خپلو مېړونو ناشکري کوي او له احسان څخه یې منکري دي او د 
ه ټول ژوند ښه وکړی او دوی په تاسي کي یوه غلطي وویني هغوی ښو عملونو ته نه ګوري. که تاسي له هغوی سر

 «نو وایی به چي ما ستا څخه هیڅ ښه نه دي لیدلي
البته ورځني او کورني ژوند او له سل هاوو او زرهاوو کلونو راهیسي، د ښځو او نارینه ترمنځ، د اړېکو تاریخ 

یا څلور بې وفایي وکړي او یا یې کړې وي او  ثابته کړې ده چي ښځي ښایی ، له مېړونو سره، په سلو کي درې او
ښځو سره  بې وفا دي او چي وس یې رسېدلی دی له خپلو او ال زیات ۹۵په همدغه فیصدي یعني په سلو کي نارینه 

یې بې وفایی کړې ده. تاریخ ښودلې ده چي نارینه واکمنانو حتی په زرو، دوو زرو او شپږو زرو ښځو هم قناعت 
 ته نه دا تاریخي او اجتماعی فرصتونه برابر سوي او نه یې استفاده ورڅخه کړې ده. نه دی کړی. ښځي 

په تورات کي حایضة ښځه تقریباً نجسه ګڼل سوې او له هغې څخه د لیري کېدلو توصیه سوې ده او حتی د هغې د 
له حایضې حدیث د انس له خولې نقلوي چي یهودو  ۵۹۲الس خواړه هم څوک نه خوري. ثابت د صحیح مسلم 

ښځي سره ډوډۍ نه خوړله او حتی تر یوه چت الندي یې ژوند نه ورسره کاوه. اصحابو له حضرت رسول ص 
. څخه د حیض په باره کي سوال وکړ او هللا تعالی آیة نازل کړ چي دوی ستاڅخه د حیض په باره کي پوښتنه کوي

 ي اوسی.حیض چټلي او کثافت دی او کله چي ښځه حایضة وي له هغې څخه لیر
ماع کولو پرته بل هر کار کوالی سی.   حضرت رسول ص خپلو اصحابو ته وویل چي له حایضې ښځي سره له ج 

حدیث کي وایی یوه شپه، کله چي زه له حضرت رسول ص سره په  ۵۸۱د حضرت رسول ص مېرمن اُم سالمة په 
ت. حضرت رسول ص پوښتنه راڅخه ځای کي پرته وم؛ زه حایضة سوم. له ده څخه لیري سوم او ټوکر مي واخیس

وکړه چي حایضة سوې؟ ما ورته وویل هو! ده زه ور وبللم او زه بیرته ورسره پرېوتلم. دا وروسته وایي چي ما او 
ماع کولو وروسته معموالً له یوه لوښي څخه د غسل لپاره اوبه اخیستلې.  حضرت رسول ص تر ج 

په حیض کي وم ما به له لوښي څخه اوبه وچښلې. هغه لوښی حدیث کي وایی کله چي به زه  ۵۹۰عایشه رض په 
به مي حضرت رسول ص ته ورکړ او هغه به د لوښي له هغه ځایه څخه چي ما به خوله ورباندي ایښې وه اوبه 

هډوکی وچیچی او بیا به مي حضرت رسول ص ته ورکړ او هغه به له هغه ځایه څخه چي  چښلې. کله کله به مي
 . چیچلېغوښي وما به چیچلی وو 
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 4تر 4 له :پاڼو شمیره د

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

حدیث کي وایی: کله چي به زه په حیض کي وم؛ حضرت رسول ص به زما په غېږ کي پروت وو  ۵۹۱عایشه په 
 لوست.او قرآن شریف به یې 

ر او هغه د ابواسحق او هغه د شیبانی او هغه د  ۳۰۲د بخاري  حدیث د اسماعیل بن خلیل او هغه د علی بن ُمسه 
کله چي به د هللا پیغمبر غوښتل چي » ه د خپل پالر او پالر یې د عایشې له قوله وایيعبدالرحمن بن االسود، او هغ

د له خپلو ښځو سره، د هغوی د حیض په وخت کي، لوبي وکړي نو هغوی ته به یې وویل چي پرتوګ واغوندي یا 
حضرت پیغمبرص حیض ټوکر واخلي او وروسته به یې له هغې سره په لوبو پیل وکړ. عایشه وایی هیڅ انسان د 

 «په څېر پر خپلو جنسی غرایزو باندي کنټرول نه لري
هغه د الحسن، هغه د ابی بکره له قوله وایي چي د الجمل  ،عثمان بن الهیثم د عوف» حدیث وایي  ۷۰۹۹د بخاري 

له یوې  ( هللا ماته، جهانيپه جنګ کي) چي یوې خواته ام المونین عایشه، طلحه او زیبر او بلي خواته علی رض وو
کلمې څخه ډېره ګټه ورسوله. کله چي حضرت پیغمبرص واورېدله چي ایرانیانو د خسرو لور خپله پاچا ټاکلې ده نو 

 «وې ویل چي هغه قوم به هیڅ وخت بریالی نه سي چي ښځه یې خپله واکمنه کړې وي.
کالو  ۱۴۰۰سي چي په دې  دا چي دا حدیث به څومره دقیق او موثق وي زه څه نه سم ویالی خو سړی دونه ویالی

کي اجتماعي شرایطو او په ټولنو کي د ښځو مقام دونه تغییر کړی دی چي د هغې زمانې له شرایطو سره د مقایسې 
؛ او په ټوله نړۍ کي د وړ نه دي. په هغه زمانه کي ښځي اصالً د واکمن کېدلو لپاره ډېره لږه زمینه درلوده

واکمني اخیستې وي نو هم د نارینه د مخالفتونو  کومي ښځياو که حاکم وو؛ پالرساالری کورنی او اجتماعیي نظام 
 او دسیسو په وجه بیرته نسکوره سوې ده.

اګاندهي، د اسراییلو صدراعظمي ګولدامایر، د جرمني رپېړۍ کي په هند کي ایند او یویشتمه مګر په شلمه
، د بنګله برتانیې صدارعظمي مارګریت تاچر صدراعظمي انګیال مرکل، د سري النکا صدراعظمي بندرانایکا، د

او .... وښودله چي ښځه په واکمني او اداره کي نه یوازي په هیڅ لحاظ تر نارینه  دیش صدراعظمي حسینه واجد
دغه ګړی د نړۍ په پوهنتونونو کي په سل هاوزره ښه اداره کوالی سي. وو پاته نه ده بلکه تر میلیونونو نارینه 

میلیونو ښوونکي، ډاکټراني، مدافع وکیالني، انجنیراني او په هره علمي ساحه کي داسي ښځي سته پروفیسراني، په 
چي نارینه یې په مشکله سیالي کوالی سي. البته ال اوس هم ښځو ته، د نړۍ په مختلفو سیمو کي، بشپړه او له نارینه 

 مقام او هره ساحه کي بشیړ رقابت کوالی سي.سره مساوي زمینه برابره سوې نه ده او کنه نو له نارینه سره په هر 
 
 لیکوال آرشیفد 
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