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انور آڅړ  ۲۲/۰۶/۲۰۲۲            محمد 
 

 د ښځو لیک لوست په اسالم کې )د نجونو زده کړې(
 (برخه لسمهویو)

 

 
 

په چادري افراط   :حجاب کېاسالمي  ، 
 

د  او تفریط( سره ټاکل شوی دی،  بڼو، په کمي او زیاتي )افراط  په مختلفو  د ښځو لپاره حجاب  د نړۍ په ټولو ادیانو کې 

د لیکنو په تېره برخه کې په ادیانو  په اړه ولوستل چې  د حجاب  ادیانو کې مو د ښځو  کې، په ځانګړي توګه په ابراهیمي 
په نورو اصالحي  ټاکل شوي دي او  حدود  حجاب  په تفریط سره د  کې  او د عیسویانو په دین  افراط  کې  په دین  یهودو 

پوښښ رامن د ښځو  دودیزو او د وګړو د فطري غوښتنو پر بنسټ   ځ ته شوی دی.ادیانو کې د اړوندو دیني، 

سر تر پښو پورې پټې وې او په عیسویت کې د ښځو سرونه لوڅ وو، یوازې د عبادت پر  د یهودو په شریعت کې ښځې 
یې اصالح او کامل کړ   ادیانو حجاب  کریم نازل شو د ابراهیمي  قرآن  کله چې  سرونه پټول خو  او یوه مناسبه مهال یې 

یې ورته وټاکل   په هغه کې د یهودیت پر چې هغګټوره، فطري او انساني بڼه او حدود  حجاب دی چې  ه ریښتنی اسالمي 
سره په توپیر د ښځو د سر ویښتان پټ دي.    خالف مخ، السونه او پښې جوت دي او هم د عیسوي حجاب 

د مسلمانو ښځو مخونه   پورې اړه لري نو هغه دیني پوهان چې  د مخ پټول د یهودو په شریعت  چادري او د ښځو  دا چې 

او د   ګڼي  د  نور س پټ  برخه  آیت  ۳۱ورت  َما ظَهَرَ ﴿  دا  ً   چې  ځایونه  هغه» ﴾ِمنْهَا  إِالا  کالیو   وي«  څرګند  طبعا د  ښځو  د 
د دوی بولي،  زېنت  ډول  بهرنی  ادیانو   دا  ټولو  نړۍ د  د  دین  سپیڅلي  اسالم  د  چې  نه دی  منلو  د  دلیل  په دې  لیدلوری 

او تفریط نه مني.  پروړاندې یوه منځنۍ کړنچاره او کړنالره لري چې هېڅ ډول افراط 
کړنې ترسره ک په نوم افراطي  د اسالم  چې  ده هغه څوک  ښوونېد یادولو  مبارک دین  د  د اسالم  هغه   وي هغه  نه دي، 

د نورو ادیانو  مسلمانان  زیاتی او کمی کوي.  په کړنو کې  یوازې د هغو اشخاصو پر پوهه او درک پورې اړه لري چې 

د الرویانو په څېر نه دي دوی د ژوند په هره برخه کې د قرآن کریم او د محمد )ص( د سنت سره سم د منځ الره غوره 
ده چې لوی څښتنله دې    .کړي ده او یو منځ الری اُمت دی  غوره اُمت بللی دی:  مسلمانان  امله 

َوسَطًا لِِّتَكُونُوا﴿ ةً  أُما َجعَلْنَاكُْم  لَِك  شَِهیدًا  َوكَذََٰ ُسوُل عَلَیْكُْم  النااِس َویَكُوَن الرا   ﴾شُهَدَاءَ عَلَى 
او پېغمبر پر تاسو  ُامت وسطژباړه:»او په همدې ډول موږ یو  )غوره امت( ګرځولي یاست چې تاسې پر نړیوالو شاهدان 

 (۱۴۳)بقره:  شاهد اوسي.«  

مسلمانانوهللا د     )ج( په قرآن عظیم کې  ژوند په هر برخه کې  هغو اته د  له  او میانه روۍ ښوونې کړي دي چې  عتدال 

دي:  څخه څو بېلګې داسې 
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لَْم یُْس إِذَا أَنفَقُوا  لَِك قََواًما﴾ ﴿﴿َوالاِذیَن   ﴾٦٧:  ۲٥ِرفُوا َولَْم یَقْتُُروا َوكَاَن بَیَْن ذََٰ

او نه بخ  لګښت کوي، نه بې ځایه لګښت  چې  بلکې  ژباړه:»هغه کسان  کوي.  د دغو دواړو تر منځیلي  په   د هغو لګښت 

 (۶٧)فرقان:    والړ وي.«  میانه روۍ

ِعبَاِدنَاثُما أَْوَرثْنَا الِْكتَاَب الاِذیَن  ﴿ ِ ۖ   اْصطَفَیْنَا ِمْن  بِإِذِْن َّللاا َسابٌِق بِالَْخیَْراِت  َوِمنْهُْم  قْتَِصدٌ  َوِمنْهُم مُّ لِِّنَفِْسهِ  ظَالِمٌ  لَِك هَُو   ۖ   فَِمنْهُْم  ذََٰ
   ﴾ُالْفَْضُل الْكَبِیر

وړلو لپاره( مو د خپلو ب کتاب وارثان کړل چې )د دغه میراث  کسان د دې  ندګانو څخه غوره کړل.  ژباړه:»بیا مو هغه 

څوک پر خپل نفس ظلم کوونکي دي او څوک  سره په نېکیو  منځ الرياوس نو د هغو څخه  دي او څوک د هللا په ارادې 

ډېر لوی فضل دی.«  (۳۲)فاطر:   کې وړاندې تلونکي دي همدا 

 ۖ  إِنا أَنكََر اْْلَْصَواِت لَصَْوُت الَْحِمیِر﴾ ﴿َواقِْصدْ فِي َمْشیَِك َواغْضُْض ِمن صَْوتِكَ 

  آوازونو څخه ډېر بد آواز د خرو دی.«غوره کړه او خپل غږ لږ ټیټ کړه، له ټولو   منځني تللژباړه:»په خپل تګ کې  

 (۱۹)لقمان:  

برعکس یو منځ الری او وسط دین دی چې د حجاب په برخه  یادونه وشوه اسالم د یهودیت او عیسویت  لکه وړاندې چې 
کې یې هم منځنۍ الره غوره کړي ده چې نه د یهودي ښځو په څېر د ښځو مخ پټوي او نه د عیسویانو د ښځو په شان د 

ړي پوهېږي چې یهودان یا ر منځ لوی توپیر دی، د نړۍ ټول وګښځو سرونه لوڅ پرېږدي، د مسلمانانو او یهودو کړنو ت

له د خپلو ناوړو کړنو او افراط  مردود او شړل شوي دي.  اسرایل  د انسانیت دښمنان    امله  په دې  دوی په نړۍ کې  دي، 
په حقیقت کې حیوانات  وایي: غیرګروهه دي چې   لپاره د انسانانو په بڼه   یهودان  خلق شوي دي، یوازې زموږ د خدمت 

حال کې چې دوی په خپله د تاریخ په اوږدو کې د خپلو حیواني   جوړ شوي دي تر څو په خبره ورسره پوه شو. په داسې 
شوی. مجازاتو سره مخ شوي دي چې د نړۍ بل هېڅ قوم نه دی ورسره مخ  له داسې   کړنو له امله 

شوي، هغه سرچپه  یهودو خپل دیني   په کې  نه دي  چې احتماالً السوهنې  او هغه ځینې ښوونې  کتابونه تحریف کړي دي 

په »تفسیروي، لکه د انسان د قتل په اړه چې وایي:او د ځان په ګټه  د خدای  انسان وژل جایز نه دي، ځکه چې، انسان  د 
]؟[ باب ۹،کتاب  دپیدایښت)  «خلق شوی دی.  څېر)شبیه(   (آیت  ۶، 

روایت په کې راټول شوي دي د پورته ښوونو په تفسیر  یهودو شفاهي  تورات تفسیر او د  کتاب چې د  د تلمود  د یهودو 
هر ډول ظلم او زیاتی   یهودو پر وړاندې د دوی غیرکې انسانان، یوازې یهودان دي او یهود باید بل یهود مړ نه کړي، د  

چې غیرر  یهودان انسانان نه، بلکې حیوانات دي.  وا او د ثواب کار دی، ځکه 

او تېری کوونکي قوم دی  یهود په اړه ډېر   .یو افراطي  په قرآن کریم، د پېغمبر )ص( په حدیثونو کې د دوی د افراطیت 
حیرانوونکي   د دوی  لیکلي دي  خپله  یهودو په  چې  تاریخي منابعو کې  دیني او  د دوی په  شته سربېره پر دې  مالومات 

 نې په ښکاره توګه بیان شوي دي.ناانساني کړ
مرقسانجیل  )متيد عیسویانو څلور ټوکه دیني کتابونه  یوحناانجیل  ، لوقاانجیل  ،  او لویې    همانجیل(   ،  د باور وړ نه دي 

اند  دي.شوي    په کېالس وهنې   پوهانو په  د  ادیانو  کتابونه،    د  کاله نوموړي  نږدې سل  څخه  له عروج  )ع(  د عیسی 

وکړو او  وروسته لیکل شوي دي، لنډه دا چې موږ باید یوازې پر قرآن او د پېغمبر )ص( په مبارکو حدیثونو باندې عمل 
توګه له عربي علماوو څخه   نړۍ له لویو، لویو پوهانو، په ځانګړي  اسالمي  کې د  نه پوهېږو په هغو  په څه باندې چې 

د عربو پر ځمکه  پوښتنه او   او قرآن حکیم  ژبه لیکل شوي دي  او سنت دواړه په عربۍ  چې قرآن  مشوره وغواړو ځکه 
هر څوک پوهیږي هغهنازل شوی دی،   په تفسیر   په دې  د قرآن حکیم  ژبه ده، له موږ څخه  مورنۍ ژبه یې د قرآن  چې 

 او تطبیق باندې ښه پوهیږي.  

إِن  ﴿ اَل تَعْلَُمونَ كُنتُ فَاْسأَلُوا أَهَْل الِذِّكِْر   ﴾ْم 
 (۴۳)نحل:  ، له عالمانو پوښتنه وکړئ.«  ژباړه:»که تاسو نه پوهېږئ

قوم دیپښتانه په هر څه کې تر  سر نه خالصیږي بیا هم ځانونه )عقل    یېله  ئچې که په یوه مهمه مس   دې پورې افراطي 
)کُ  له امله  خو پښتانه د خپل افراط  ورته ښکاري، ځکه  ها خوا  له  ل(  ته له جنت  چې پښتون غوښتل، جنت  اوړي( وایي 

تند ډېرې  د  خو  ورسوي  ځان  په بېړې  او  تېر شونورو ژر  جنت  په  امله  له  چټکۍ  او  ته   ۍ  هغه  ؤ  خوا دوزخ  ها  او 

 ورپرېوت.
له امله   ښځې ورسره مخ کیږي:هغه ستونزې چې د چادرۍ 

ډولونو جوړ کړي دي چې د همدغو مخونو په توپیر سره یو ــ وګورئ هللا تعالی د ټولو انسانانو مخونه په مختلفو بڼو او  
ژندلو په موخه  ېاو بل پېژندل کیږي او هغه که په چادریو کې پټ شي نو د هللا )ج( هغه خلقت مو پټ کړ چې د هغوی د پ

 پیدا شوي دي.  

وایي: به څه ډول پر ځای شي چې   ــ که د ښځو مخ پټ وي نو د پېغمبر )ع( دا حکم 
له ابوهریره روایت کوي وایي:له پېغمبر )ص( سره » یو کسیو ځای  مسلم  ورکړ چې له یوې   او خبر یې  راغی  وم چې 

سره ی هغه   ې واده وکړ، پېغمبر )ص( وویل:انصارې ښځې  والړ شه  نه، ویې فرمایل:  هغه وویل:  آیا هغه دې ولیدله؟ 
د  )وګوره چې د انصارو سترګې معیوبې دي.«    (کتاب نکاحصحیح مسلم، 
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اسالمي  وکه موږ پر ښځ ــ   یهودو   د  مو د  تل لپاره چادرۍ ورپه سر کړو په حقیقت کې  پټ او د  په نوم مخونه  حجاب 
له لویو مشکالتو سره مخ   یې ښځې  له امله  مو پر ځای پرېښی دی چې  شریعت  او اسالمي  پلی کړی  د شریعت  کیږي، 

او کوچیانې چادري    پښتنو کلیوالې  کولی  او هم په بهر کې کارونه کوي نه شي  چې په کور  نورستان ښځې  او د  ښځې 

په سر  ،واغوندي کوي د اړتیا پر مهال د لنډې مودې لپاره په همغه پړوني باندې خپل مخ هم پټولی  کوم لوی پړونی چې 
 شي.

یو شیــ چادري د په هره زمانه کې د بدکارو او زناکارواسې  ته د رسیدلو   طاني پوښښ دی چې  لپاره خپلې موخې  ښځو 
له چادرۍ څخه ناوړه ګټه پورته کړي ده چې ښه بېلګه یې د لیکنو په  تر ټولو اسانه وسیله ده او هر مهال بدکارو ښځو 

سره زنا کړي وه. )نهمه   زنا ده چې په چادرۍ کې یې له خپل خسر   برخه( کې د )تامار( نومي یهودۍ ښځې 

ښځې   داسې  یو شمېر  او  ګدایيــ  الندې سوال،  چادرۍ  د  ښارونو کې  په  چې  شته  همدغې    هم  نورې د  ځینې  او  کوي 

 غالګانې هم کوي.چادرۍ الندې  

کالونو کې  ــ ټولو ته جوته ده چې   او په تېرو څلوښتو  ډېرو جنایتکارو سړیو چادرۍ په سر کړي او ډول، ډول شخصي 
قاتلین د هم له ځایه تښتیدلي دي.سیاسي وژنې یې ترسره کړي دي او بیا همدغه  چادریو په مرسته د پېښې   دغو 

ډېرې پېښې، رامنځ ته شوي دي چې له پردیو یرغلګرو سره د چادرۍ په مرسته جاسوسي مرستې   ــ په تاریخ کې داسې 
 شوي دي او د خپل هېواد او خپلو خلکو پرخالف یې خیانتونه کړي دي چې په تېرو لیکنو کې یې بېلګې یادې شوي دي. 

چادري په سر    ــ که  خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي؟    چې  ی شياړي څه ډول به وکړکیوه ډاکټره ښځه 

ځواکونو سره به د ښ  السونه پټ وي، له امنتي  یې مخ،  چې په چادرۍ کې  ښځه  څه ډول مرسته  ــ هغه  ځو په پلټلو کې 

څه خېل له یرغلګرو یا اشرارو    وکړای په ځانګړي توګه په هوایي ډګرونو کې او د جګړې پر مهال به په پټ مخ  شي، 

 سره وجګړیږي.

شي د هغه  منــ که ناروغه یا حامله ښځه د چادرۍ د په سرولو له امله پرېوځي هغې ته زیان ورسیږي یا یې ماشوم زیان

د سالنډۍ یا د سترګو د لید ناروغي ولري   ماشوم د قتل ګناه به د چا په غاړه وي؟ او څه ډول وکولی شي چې  هغه ښځه 

 ري په سر کړي؟دچا

او په  ادا کړي  شي فرض لمونځ  به وکړای  وي نو څنګه  چادرۍ پټ  مخونه په  د ښځو  کوره بهر او سفر کې  که له  ــ 

څوک ومني؟ ورکولو په موخه د دوی شهادت  د شهادت   چادرۍ کې به په محاکمو کې 

پر ځای په چادرۍ کې د حج  ــ ا د احرام  و د حج پر مهال چې له ټولې نړۍ څخه په زرګونو مسلمانان ورغلي وي د حج 

ترسره کیدی شي؟     مراسم 

له کبله د پورته مشکالتو په څېر نورې ډېرې ستونزی رامنځ ته کیدی شي. ته د چادرۍ د اغوستلو   ښځې 

پر مهال  سولې  د  چادرۍ اغوستل  نه وي چې د  له   ،پاتې دې  ښځه  چې  ډول ګټه نه لري، کله  په عادي حاالتو کې هېڅ 

له په سرول بې  نه وي د چادري  سره مخ  له مشکالتو  کوم ډول خطر  ښځې  تکلیف  دې چې  هېڅ  بله  سره مخ شي    ونواو 

 مانا نه لري.

ل۱۴۰۱/  ۳۱/۳نېټه:    ل. 

 نور بیا
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