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محمد انور آڅړ

د ښځو لیک لوست په اسالم کې (د نجونو زده کړې)
(شپږمه برخه)
مقصر څوک دي ،ښځې که سړي؟
اوسمهال چې په هېواد کې د نجونو پر زده کړو د حجاب په پلمه بندیز لګیدلی دی ،پوښتنه دا ده چې یوازې ښځې په
حجاب کولو مکلفي دي که سړي هم څه مسؤلیت لري؟ سړي چې تل پر ښځو د پړدې په اړه په سختۍ سره عمل کوي،
آیا دوی پر خپلو ځانونو باندې د نامحرمو ښځو په اړه د هللا تعالی احکامو ته تر کومه ځایه ژمن دي؟
پوهیږو چې ښځې او سړي په جنسي غرایزو کې ډېر توپیرونه لري ،اړوند پوهان وایي چې د ښځې جنسي غرایز د
سړي په پرتله تر نمایي کچې پورې دي ،د ښځو په جوړښت او خټه (فطرت) کې شرم او حیاء نغښتي دي.
دا سړي دي چې د فتنې په لټه کې دي ،کله چې سړي نامحرمو ښځو ته په بد نظر ګوري ،نو فتنه رامنځ ته کیږي او د
زنا لومړنی ګام پردیو ښځو ته په بده کتل دي ،ځکه خو هللا تعالی سړیو ته وړاندې له هغې چې ښځو ته د نور سورت
په  ۳۱آیت شریف کې د ځان پټولو امر وکړي ،سړیو ته د نوموړي سورت په  ۳۰آیت کې امر کوي چې نامحرمو
ښځو ته ونه ګوري او له زنا ځان وساتي:
َٰ
َ
ار ِه ْم َویَحْ فَ ُ
َ
ُ
ص َنعُونَ ﴾
یر بِ َما یَ ْ
َّللا َخبِ ٌ
﴿قُل ِلِّ ْل ُمؤْ ِمنِینَ َیغُضُّوا ِم ْن أَ ْب َ
ص ِ
ظوا ف ُرو َج ُه ْم ۚ ذَلِكَ أ ْزك ََٰى ل ُه ْم ۚ إِ َّن َّ َ
ژباړه«:مؤمنانو ته ووایه :چې خپلې سترګې (له نامحرمو) ټیټې وساتي او د خپلو شرم ځایونو ساتنه دې وکړي .دا د
هغو لپاره ډېره پاکه کړنالره ده .په باوري توګه هغوی چې څه کوي هللا پرې خبریږي( ».نور)۳۰ :
د پورته آیت شریف ،د شان نزول په اړه په تفسیر نمونه کې داسې راغلي دي«:په الره کې د انصارو یو ځوان له یوې
ښځې سره مخ شو چې هغه مهال ښځو خپل نازک څادرونه د خپلو غوږونو شا ته اچول (چې طبعا ً د ښځې غاړه او د
سینې یوه برخه یې ښکاره کیدله) د هغې ښځې څېرې د ځوان پام ورواړاوه ،او خپلې سترګې یې په کې ښخې کړې،
هغه ځوان چې په الر روان ؤ ،همداسې یې په هغې پسې کتل چې یوې تنګې کوڅې ته ورسید او ناڅاپي له دیوال سره
ټکر شو ،په دیوال کې له یوه هډوکي سره یې مخ ولګید او له مخ یې وینې روانې شوې.
کله چې ځوان په خود شو او ښځه والړه وه ،ویې لیدل چې مخ یې ټپي او وینې یې پر کالیو او سینه باندې راغلي دي
(خواشینی شو) نو ویې ویل :په خدای قسم چې زه به پېغمبر (ع) ته ورځم ،چې دا پېښه ورته ووایم .هغه وو چې کله د
پېغمبر (ص) سترګې پرې ولګیدې ،ویې ویل :څه شوي دي؟ هغه پېښه ورته واوروله ،نو په دې ځای کې همدا مبارک
آیت نازل شو».
له دې وروسته بیا هم په مدینه کې ځینو شریرو کسانو ښځې زورولې او د قرآن کریم په ښوونو یې عمل نه کاوه چې
له امله یې ښځو او سړیو ته د احزاب سورت  ۵۹او  ۶۰آیتونو کې دویم ځل وویل شول چې پړوني دې پر خپل ځان
خواره کړي او که دغه بداخالقه سړي اصالح نه شول نو پیغمبر (ع) ته یې ویلي دي چې تا به د دغو منافقانو او
اشرارو پروړاندې پورته کړو:
اء ْال ُمؤْ ِمنِینَ یُ ْدنِینَ َعلَ ْی ِه َّن ِمن َج َالبِیبِ ِه َّن ۚ َٰذَلِكَ أ َ ْدن ََٰى أَن یُ ْع َر ْفنَ فَ َال یُؤْ ذَیْنَ ۚ َو َكانَ
س ِ
اجكَ َوبَنَاتِكَ َونِ َ
ي قُل ِ ِِّل َ ْز َو ِ
﴿یَا أَیُّ َها النَّبِ ُّ
ورا َّر ِحی ًما﴾
َّ
َّللاُ َغفُ ً
ژباړه«:ای پېغمبره! خپلو مېرمنو ،لوڼو او د مؤمنانو ښځو ته ووایه چې پر خپل ځان باندې د خپلو ټکریو پلوونه خواره
کړي ،دا ډېره مناسبه کړنچاره ده تر څو هغوی وپېژندالی شي او ونه ځورول شي .هللا ښه بښونکی او مهربان دی».
(احزاب)۵۹ :
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ض َو ْال ُم ْر ِجفُونَ فِي ْال َمدِینَ ِة لَنُ ْغ ِریَنَّكَ ِب ِه ْم ث ُ َّم َال یُ َجا ِو ُرونَكَ فِی َها ِإ َّال قَ ِل ً
یال﴾
﴿لَّئِن لَّ ْم یَنت َ ِه ْال ُمنَافِقُونَ َوالَّذِینَ فِي قُلُو ِب ِهم َّم َر ٌ
ژباړه «:سره له دې که منافقان او هغوی چې په زړونو کې یې د (بې حیایۍ) مرض دی او په مدینه کې د دروغو
خپروونکي منع نه شي ،موږ به تا پر هغوی وګمارو ،نو بیا به هغوی ستا سره په دې ښار کې استوګنه ونه کړی شي،
مګر لږې ورځې( ».احزاب)۶۰ :
په دې آیت کې هغه سړي چې ښځې زوروي ،د پېغمبر (ص) په الس د سختې سزا ورکولو ویل شوي دي ،د نوموړي
آیت په تفسیر کې مرحوم سید سلیمان ندوي (رح) وایي«:په دې آیت کې د مدینې ځینو شریرو او منافقانو ته اشاره ده،
چې هغه میرمنې به یې زورولې چې هغوی به د ځینو اړتیاوو لپاره د خپلو کورنو څخه وتلې ،کله به چې هغه شریر
کسان د دغه بد کار له امله وترټل شول ،نو هغوی به ویل چې موږ پر دوی د مینځو ګمان کړی ؤ .د دې ټولنیزې بدۍ
د مخ نیوي لپاره هللا تعالی دواړو ته دوه حکمونه ورکړي دي ،د شریرو او منافقانو لپاره یې دا حکم ورکړ چې که
هغوی له دې کار څخه الس په سر نه شي نو هغوی ته دې وړ سزا ورکړی شي بلکې هغوی دې له ښاره وشړل
شي( ».سیرت نبي (ص) شپږم ټوک ۳۰۱مخ)
ومو لوستل چې دا ځیني سړي دي چې ښځې زوروي ،که سړي اصالح شي او ښځو ته په بد نظر ونه ګوري د ښځو
مخ پټولو ته هېڅ اړتیا نه پاتې کیږي ،ښځو ته حجاب د سړیو د بدفعلیو له امله رامنځ ته شوی دی ،په ټولنو کې پرته له
ځینو استثنایي پېښو ،هېڅ یوې ښځې پر سړي باندې تېری نه دی کړی ،لکه وړاندې چې وویل شول ښځې د فطري
لر َجا ِل
﴿و ِل ِ ِّ
حیاء سره ،سره د سړیو په پرتله جسما ً کمزوري دي او فطري جوړښت یې د سړیو په څېر ځواکمن نه دیَ :
َعلَ ْی ِه َّن َد َر َجةٌ﴾ ژباړه«:د سړیو درجه پر ښځو اوچته ده( ».بقره)۲۲۸ :
اوس چې ثابته شوه چې فتنه اچوونکي ځیني سړي دي ،باید چې ښځې له دې امله مالمتې نه شي ،په ځانګړي توګه د
ښوونځي پاکې او معصومې نجونې چې هېڅ ډول جرم یې نه دی ترسره کړی«:او هغه کسان چې بې ګناه مؤمنان او
مؤمنې ښځې زوروي ،هغوی د تورلګولو د ښکاره ګناه پېټی په سر اخیستی دی».
سبُوا فَقَ ِد احْ تَ َملُوا بُ ْهتَانًا َو ِإثْ ًما ُّم ِبینًا﴾ (احزاب)۵۸:
﴿والَّذِینَ یُؤْ ذُونَ ْال ُمؤْ ِمنِینَ َو ْال ُمؤْ ِمنَا ِ
ت ِبغَی ِْر َما ا ْكت َ َ
َ
دا چې زموږ بحث د نجونو د زده کړو په هکله دی او د نجونو زده کړې حیاتي ارزښت لري او په ټولنه کې د نجونو
پر زده کړو پورې د انسانانو مرګ او ژوند تړلي دي ،داسې چې که موږ په ټولنه کې ښځینه ډاکټرې ونه لرو نو ډېرې
میرمني به خپل ژوند له السه ورکړي په ځانګړي توګه د زیږون پر مهال ،زموږ په لیرې پرتو ،کلیو او بانډو کې
اوس هم د ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي له امله د زیږون پر مهال مېرمنې مري ،چې د دغو ښځو د مرګ د مسؤلیت لړۍ
هغوی کسانو ته ورسیږي چې نه غواړي نجونې زده کړې وکړې او ډاکټرانې شي ،هللا تعالی د ډاکټرانو او قاتالنو په
اړه د مایدې په سورت کې څه ښه ویلي دي:
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﴿أَنَّهُ َمن قَت َ َل نَ ْف ً
َ حْ َ
َ َ ِ ً َ َ حْ َ
سا ٍد ِفي ْاِل َ ْر ِ
سا ِبغَی ِْر نَ ْف ٍس أ َ ْو فَ َ
َ
َ
ژباړه «:چا چې یو انسان د وینې له بدلې ،یا په ځمکه کې له فساد خورولو پرته ،وواژه ،داسې دی لکه ټول انسانان یې
چې وژلي وي او چا چې د یو انسان ژوندی بچ کړ ،داسې دی لکه ټولو انسانانو ته یې ژوند وربخښلى وي( ».مایده:
)۳۲
وګورئ! که زموږ خلک همداسې له خپل جهالت څخه کار واخلي او ښځې په تیاره او جهالت کې پاتې شي ،نو تل به
پردیو هېوادونو ته احتیاج او محتاج وو ،که موږ د خپل هېواد او خلکو په نېکمرغۍ ،سوکالۍ او پرمختګ کې هڅه او
کوښښ ونه کړو او خپل دغه ناوړه جنګ ځپلي حالت ته په خپله بدلون ورنه کړو ،هللا تعالی به زموږ حالت بدل نه
کړي همداسې به د جهل په تورتم کې پاتې وو:
َّللا َال یُغَیِ ُِّر َما بِقَ ْو ٍم َحتَّ َٰى یُغَ ِی ُِّروا َما بِأَنفُ ِس ِه ْم﴾
﴿ ِإ َّن َّ َ
ژباړه«:هللا د یو قوم حالت نه بدلوي تر څو چې هغوی په خپله خپل حالت بدل نه کړي( ».رعد)۱۱ :
۱۴۰۱/۲/۳ل .ل
نور بیا
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