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محمد انور آڅړ

د ښځو لیک لوست په اسالم کې (د نجونو زده کړې)
(اوومه برخه)
د قرآن کریم پوهه او د ښځو حجاب
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اس مِن كُ ِِّل َم َثل﴾ ژباړه«:موږ په دې قرآن کې هر ډول مثالونه
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په قرآن عظیم کې لولوَ ﴿:و َلقَدْ َ
د خلکو لپاره بیان کړي دي( ».کهف)۵۴ :
ومو لوستل چې په قرآن کریم کې هللا تعالی د انسانانو لپاره هر ډول بېلګې او نښې بیان کړي دي ،داسې بېلګې چې
ځینې یې ښکاره او روښانه دي او ځیني یې ظاهراً پیچلي دي خو هغه چې په اسانۍ سره د پوهې وړ نه دي«،او د
ّللا ۗ
﴿و َما یَعْلَمُ تَأْ ِویلَهُ إِ ََّّل َّ ُ
هغې په سم مطلب [او تفسیر] یوازې هللا پوهیږي .او هغه چې په علم کې پاخه ديَ ».
الر ُ
اسِخو َن فِي الْ ِعلْ ِم﴾ (آلعمران )۷ :او هغه د قرآن مجید د نورو روښانه آیتونو د تفسیر له مخې او د پېغمبر(ص) د
َو َّ
احادیثو په رڼا کې د پوهاوي و ړ ګرځي ،په دې شرط چې د لوړې کچې پوهانو لخوا ،چې د ښه درک خاوندان وي
وڅیړل شي ،او په ځینو مسایلو کې هللا تعالی مؤمنان آزاد پرېښودلي دي ،چې یوه بېلګه یې د ښځو د َستر په برخه
کې له لېوره او تره (کاکا) په اړه ده چې په قرآن کریم کې له هغو څخه د َستر کول یا نه کولو په اړه هېڅ خبر نه
ترسترګو کیږي چې وروسته به پرې وغږیږو.
اړینه ده ووایو ،د قرآن حکیم هغه احکام چې په اسانۍ سره د هر چا سر نه پرې خالصیږي او هر څوک یې نه شي
درک کولی او یا هغه موضوعات چې په هغو کې مسلمانان آزاد پرېښودل شوي دي ،په حقیقت کې په هغو کې لوی،
لوی حکمتونه نغښتي دي ،داسې چې دا ډول ښوونې د زمان ،مکان او شرایطو په نظر کې نیولو سره پلي کیدی شي
او د بېالبېلو موضوعاتو په هکله په هره زمانه کې د تطبیق وړ دي ،له دې امله ده چې هللا تعالی فرمایي:
ك لِِّیَدَّب َُّروا آیَ اتِهِ َولِیَتَذَكَّ َر أُولُو ْ
اْلَلْبَابِ﴾
ار ٌ
﴿ ِكتَابٌ أَنزَ لْنَا هُ إِلَیْكَ ُمبَ َ
ژباړه«:دا کتاب دی برکتناک چې موږ تاته نازل کړی دی ،تر څو دوی [وګړي] د ده پر آیتونو غور وکړي او د
پوهې او فکر خاوندان درس ترې واخلي( ».ص)۲۹ :
عبدهللا بن عباس (رض) چې د پېغمبر(ع) د تره زوی او د قرآن ژباړن او وتلی مفسر ؤ ،د قرآن کریم د عظمت او
حکمت په هکله وایي« :که د خپل اوښ ترسېری ورک کړم ،د هغه حکم د خدای تعالی په کتاب کې موندلی شم».
[ښایي د ابن عباس پوهه د رسول هللا (ص) د ځانګړي دعا له کبله وي چې داسې دعا یې ورته کړي وه]«:پروردګاره
هغه د دین پر مسایلو پوه کړه او د قرآن تاویل (او تفسیر) ورزده کړه( ».عالمه محمد یوسف قرضاوي :قرآن منشور
زندگی۲۸۱ ،مخ)
د قرآن کریم د هر ټکي او هرې کلمې پر ماناګانو او حکمت باندې یوازې پیغمبر(ع) پوهیده ،ځکه چې هغه (ص) د
عقل کُل څښتن ؤ او هللا تعال لویه پو هه ورکړي وه .د رسول هللا (ص) له رحلت وروسته ،په اسالمي نړۍ کې داسې
څوک نه تر سترګو کیږي چې د پیچلو او مشکلو موضوعاتو لپاره یې داسې د حل َّلره موندلي وي چې ټولو ته د
منلو وړ وي ،چې له هغو څخه یوه د اختالف مسئله د ښځو د پوښښ ( َستر) ده .له بده مرغه چې د دا ډول اختالفي
مسئلو د حل په موخه د نړۍ وتلي پوهان په دې نه دي بریالي شوي چې د اختالفي موضوعاتو په اړه سره راټول او
په ټولیزه توګه رښتیني او عادَّلنه پرېکړې ترسره کړي ،ځکه خو مسلمانان د دا ډول ناحل شویو مسئلو له امله له
سختو ناخوالو سره مخ دي چې یوه بېلګه یې زموږ په هېواد کې د َستر له امله د ښوونځی د نجونو د زده کړو مخنیوی
دی ،غواړم په دې اړه د خپلې پوهې او درک له مخې د ښځو د پوښښ (ستر) او د حجاب مسئله وڅېړم:
د ښځو حجاب په قرآن حکیم کې (د رسول هللا (ص) د مېرمنو په اړه)
په قرآن کریم کې د حجاب کلمه ( )۷ځلې راغلي ده چې ( )۶ځله د پړدې په مانا او یو ځل د پنا په مانا راغلي ده ،په
قرآن کې د حجاب کلمه د ښځو د پوښښ یا َستر په مانا نه ده راغلي ،یوازې د احزاب سورت په  ۵۹آیت شریف کې
د پېغمبر(ص) د مېرمنو او مؤمنانو تر منځ د پړدې په توګه راغلي ده چې وایيَ ﴿:و ِإذَا َسأَلْتُ ُموهُ َّن َمتَاعًا فَا ْسأَلُوهُ َّن مِن
َو َرا ِء حِ َجاب﴾ ژباړه «:که تاسې د پېغمبر له مېرمنو څخه د ژوند څه متاع غواړئ نو د پردې تر شا یې وغواړئ».
اړونده پوهان وایي چې د حجاب کلمه د ښځو د پوښښ پر ځای ډېره کارول شوي ده نو اوس مهال د ښځو د پوښښ
د کلمې ځای یې هم نیولی دی او موږ اړ یو د حجاب کلمه د پوښښ پر ځای ولیکو.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه  :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سره له دې چې د لیکنو د لړۍ په درېیمه برخه کې مو (د نجونو پړده یا حجاب) تر سرلیک َّلندې یوه اندازه مالومات
وړاندې کړي دي ،خو اوس غواړو د ښځو د عمومي حجاب په اړه په پراخه کچه ګټور مالومات او لیدلوری وړاندې
کړو:
هللا تعالی د ښځو د پړدې په اړه په قرآن عظیم کې ښځو ته د هغوی د پوړ (مقام) په نظر کې نیولو سره احکام نازل
کړي دي .د پېغمبر(ع) مېرمنو ته نسبت د مؤمنو ښځو په پرتله سخت احکام راغلي دي ،ځکه چې هللا (ج) د رسول
هللا (ص) مېرمنو ته ویلي چې تاسو د عامو ښځو په څېر نه یاست ،نو له نامحرمو سره هوس لرونکي خبرې مه کوئ:
ي لَ ْستُ َّن كَأ َ َحد ِِّم َن النِِّ َسا ِء ۗ إِ ِن اتَّقَیْتُ َّن ف ََال ت َْخضَعْ َن بِالْقَ ْو ِل فَیَطْ َم َع الَّذِي فِي قَلْبِهِ َم َرضٌ َوقُلْ َن قَ ْو ًَّل َّمعْ ُروفًا﴾
﴿یَا نِ َساءَ النَّبِ ِّ ِ
ژباړه«:ای د پېغمبر مېرمنو! تاسې د عامو مېرمنو غوندې نه یاست .که تاسې له هللا څخه وېرېږئ ،نو په داسې لهجه
خبرې مه کوئ چې د زړه په خرابۍ اخته سړي (نامشروع) تمه پیدا کړي ،بلکې سمې ،غوره او ځېږې خبرې کوئ».
(احزاب)۳۲ :
سربېره پر دې د پېغمبر(ع) د مېرمنو مکافات او مجازات د عامو ښځو په نسبت دوه برابره دي:
سِیرا﴾
ضعْفَیْ ِن ۗ َوكَا َن َٰذَلِكَ عَلَى َّ ِ
ي َمن یَأْ ِ
ّللا یَ ً
ف لَ َها الْ َعذَابُ ِ
ت مِنكُ َّن بِفَاحِ َشة ُّمبَیِِّنَة یُ ضَاعَ ْ
﴿یَا نِ َسا َء النَّبِ ِّ ِ
ژباړه«:ای د پېغمبر مېرمنو! ستاسې څخه چې څوک د څرګندې بدلمنۍ مرتکبه شي ،هغې ته به دوه ځله سزا ورکړی
شي ،د هللا لپاره دا ډېر آسان کار دی( ».احزاب)۳۰ :
َ
ً
َ
ْ
جْرهَا َم َّرتَیْ ِن َوأعْتَدْنَا لهَا ِرزقا ك َِری ًما﴾
﴿ َو َمن یَقْنُتْ مِنكُ َّن ِ َّ ِ
ّلِل َو َر سُولِهِ َوتَعْ َم ْل صَالِحًا نُّؤْ تِهَا أَ َ
ژباړه«:او ستاسو څخه چې څوک د هللا او د هغه د رسول امر ته غاړه کېږدي او نېک عمل وکړي ،هغې ته به موږ
دوه ځله اجر ورکړو او موږ د هغې لپاره غوره روزي برابره کړي ده( ».احزاب)۳۱ :
له دې امله ده چې دوی ته حکم شوی دی چې په خپلو کورونو کې کېني او د جاهلیت د زمانې د ښځو په څېر ځانونه
څرګند نه کړئ:
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ژباړه«:په خپلو کورونو کې مېشتې اوسئ او د ت ېر جاهلي دوران غوندې سینګار کړي او بې ستره مه ګرځئ .لمونځ
قایم کړئ ،زکات ورکړئ او د هللا او د هغه د رسول اطاعت وکړئ .هللا دا غواړي چې ستاسې نبوي کورنۍ څخه
چټلي ایسته کړي او تاسې په پوره ډول ستره کړي( ».احزاب)۳۳ :
په کورونو کې د پېغمبر(ع) د مېرمنو ناستی داسې نه دی لکه څوک چې په کور کې بندي شي ،دوی د اړتیا پر مهال
بهر ته تللی شي خو د جاهلیت د دوران د ښځو په څېر نه بلکې په َستر کې.
ُ
سره له دې چې د پېغمبر(ص) مېرمنې مؤمنانو ته د مېندو مقام لري ﴿ َوأَ ْز َواجُ هُ أ َّمهَاتُهُ ْم﴾ خو بیا هم مؤمنانو سړیو ته
قرآن مجید امر کړی دی چې که چېرې له هغوی څخه د کوم څیز غوښته کوئ نو د پردې تر شا یې ترَّلسه کړئ،
په دې توګه د بخاري په استناد د پردې آیت چې د احزاب  ۵۳آیت شریف دی نازل شو:
ي ِإ ََّّل أَن یُؤْ ذَ َن لَكُ ْم ِإلَ َٰى طَ َعام غَی َْر نَاظ ِِری َن ِإنَا ُه َو َٰلَك ِْن ِإذَا دُعِیتُ ْم فَاد ُْخلُوا فَ ِإذَا طَ ِع ْمتُ ْم
﴿ َیا أَیُّ َها الَّذِی َن آ َمنُوا ََّل تَد ُْخلُوا بُیُوتَ النَّ ِب ِّ ِ
ْ
َ
ْ
ّللا ََّل یَ ْستَحْ یِي ِم َن ال َح ِِّ
ق ۗ َوإِذَا َسألتُ ُموهُ َّن
فَانت ُ
ي فَیَ ْستَحْ یِي مِنكُ ْم ۗ َو َّ ُ
َشِروا َو ََّل ُم ْستَأْنِسِی َن ل َِحدِیث ۗ إِ َّن َٰذَلِكُ ْم كَا َن یُؤْ ذِي النَّبِ َّ
ّللا َو ََّل أَن تَنكِحُوا
َمتَاعًا فَا ْسأَلُوهُ َّن مِن َو َرا ِء حِ َجاب ۗ َٰذَلِكُ ْم أَطْ َه ُر لِقُلُوبِكُ ْم َوقُلُوبِ ِه َّن ۗ َو َما كَا َن لَكُ ْم أَن تُؤْ ذُوا َر سُو َل َّ ِ
ّللا عَظِی ًما﴾
اجهُ مِن بَعْ ِد هِ أَبَدًا ۗ إِ َّن َٰذَلِكُ ْم كَا َن عِندَ َّ ِ
أَ ْز َو َ
ژباړه«:ای مؤمنانو! د پېغمبر کورونو ته مه ننوځئ ،مګر دا چې د ډوډۍ خوړلو لپاره اجازه درکړی شي ،سره له
دې هم (د بې وخته ورتګ سره) د ډوډۍ لپاره منتظر مه پاتې کېږئ .خو که تاسې وبلل شئ نو ورشئ .خو کله چې
خواړه وخو رئ نو خواره شئ په خبرو کولو کې مه بوختېږئ .ستاسې دغه حرکتونه پېغمبر خواشینی کوي ،خو هغه
د حیا له امله څه نه وایي او هللا د حقې خبرې په ویلو نه شرمیږي .که تاسې د پېغمبر له مېرمنو څخه د ژوند څه متاع
غواړئ نو د پردې تر شا یې وغواړئ ،دا ستاسې او د هغو د زړونو د سپېڅلتیا لپاره ډېره مناسبه کړنالره ده .تاسې
حق نه لرئ د هللا رسول ته تکلیف ورسوئ ،او نه هیڅ کله دا روا ده چې له هغه څخه وروسته د هغه له مېرمنو سره
نکاح وکړئ دا کار مو د هللا پر وړاندې ډېره ستره ګناه ده( ».احزاب)۵۳ :
لکه چې پوهیږو د پېغمبر(ص) مېرمنې د نور و عامو مېرمنو په نسبت لوړ مقام لري او مؤمنې ښځې په دویم مقام کې
راځي د پېغمبر(ع) د مېرمنو او لوڼو لپاره او د مؤمنانو ښځو لپاره هللا تعالی د احزاب سورت په  ۵۹آیت کې د حجاب
امر ،لومړی د پېغمبر(ع) کورنۍ ته شوی دی او وروسته د مؤمنانو مېرمنو ته چې د نوموړي آیت شریف په نازلیدلو
سره مؤمنو ښځو خپل ځانونه د امنیت د نشتوالي له امله په خپلو څادرونو باندې پټ کړل:
ي قُل ِ ِّ َ
اجكَ َوبَنَاتِكَ َونِ َسا ِء الْ ُمؤْ ِمنِی َن یُدْنِی َن عَلَیْ ِه َّن مِن َج َالبِیبِ ِه َّن ۗ َٰذَلِكَ أَدْن ََٰى أَن یُعْ َرفْ َن ف ََال یُؤْ ذَیْ َن ۗ َوكَا َن
ْل ْز َو ِ
﴿یَا أَیُّ َها النَّبِ ُّ
ورا َّر حِ ی ًما﴾
ّللا غَفُ ً
َّ ُ
ژباړه«:ای پېغمبره! خپلو مېرمنو ،لوڼو او د مؤمنانو ښځو ته ووایه چې پر خپل ځان باندې د خپلو ټکریو پلوونه
خواره ک ړي ،دا ډېره مناسبه کړنچاره ده تر څو هغوی وپېژندَّلی شي او ونه ځورول شي .هللا ښه بښونکی او مهربان
دی( ».احزاب)۵۹ :
۱۴۰۱/۲/۲۹ل .ل
نور بیا
د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه  :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

