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انري اٌلصيت ىً د زىاىؤ پً باره کښې شَالَىً
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اماُُبـعـد ُُفاعوذُ ُبِاُلل ِہ ُ ِمن ُُالشیط ِن ُُالر ِجی ِمِؕ ُ ب ِ ِ

دا رـاهل د انري اٌ ِلفيج َد َام ْتبَ َرکا ُت ُہ ُمال ْ َعالِ َیَه ىً كَو ـَالَىَ او د ٌغې پً سَاةَىَ ملخهلً ده.

انري اٌلِصيت ىً د زىاىؤ پً باره کښې شَالَىً
ِ

د جانشني انريِ اٌلِصيت داع :يا اهلل پاکً! څَک چې دا رـاهل ‛انريِ اٌلِصيت ىً د زىاىؤ پً باره

کښې شَالَىً‚ اولَيل يا ئې واوري ،د ٌغً د کَر زىاىؤ حً د رشيعج پً دائؽه کښې د اوـيػلَ او
ديين اضاکناحَ ةاىػې د عهل کَلَ حَفيق ورىصيب کړې .

ــْيَ
ِـجـاهِ الـنَّـبِـ ِّی ْاْل َ ِم ْ
ــْي ب َ
ا ٰ ِم ْ

ص َّّل اهلل َتع ٰاٰل عل َیهِ واٰل ِ ٖه وسلَّم َ
َ

ُ َ

َ ْ َ

ََ

د درود رشيف فضيلت

َ
ْح ُةا َِ
هللَعَلَیْه فؽنايئ :زنا يَ اـاليم ورور وو ،د مؽګ ىً پؿ ٌغً
حرضت ـيػىا ـفيان ةو عيييً َر ْ َ
هلل ِب َك؟ يعين اهلل پاک ـخا رسه څً
نا پً عَب کښې اويلػو ىَ حپَس نې حؽييً اوکړو :چې َما ف ََع َل ا ُ

نعاملً اوکړه؟ سَاب کښې ئې اووئيل :اهلل پاک زه اوخبښلم نا حپَس اوکړو :د څً عهل پً
صَ
اهللتَعَ ٰاٰلعَلَی ْ ِه َواٰلِه َو َسلَّم د
ـتب؟ اوئې وئيل :نا ةً ضػيد يللک چې لکً ةً ٌم د كاهِ عرياالىام َ ّّل ُ

ذکؽ عري راحللَ ىَ نا ةً د ذَاب پً ىيج ‛ َص َّّلاهللُتَع َ ٰاٰلعَلَیْهِ َواٰلِه َو َسلَّم‚ يللکَ ،د دې عهل پً
نتارک ىَم ِ

ةؽکج زنا خبښيً اوكَه.

(القول البد یع ،ص)364

َ
ُ
ـح ّـمَد
ــيــب! َ صـل ّـی ا ُ
هلل تَعا لٰـی عَلـٰی ُم َ
ـــوا َعـــل َـی ال َ
ْــح ِ
ـــب ْ
َصـــل ّ ْ

د غري حمرم رسه د ورورولئ خَرولئ رشتً جَړول څيګً دي؟
شَال :غري حمرنً رسه د علې د ورورولئ ،عَرولئ ركخً ډيؽه زر كائهيږي ،کً د اصالح پً
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ىيج رسه پًٌَ کړے يش چې داـې کَل نياـب ىً دي ىَ سَاب کښې وايئ چې دا عَ زنا د
ځَيئ پً كان دے ،يا دا عَ زنا د ورور پً كان دے آيا پً اـالم کښې داـې غري حمؽم رسه د
ورور عَر ركخً سَړول سائؾ دي؟

جَاب :د غري حمؽنً ورور ،يا عَر سَړولَ رضورت نلخً ،كؽآن کؽيم ٌفې ٌم سَړ کړي
َ

ٌ

ۡ

ۡ ۡ َ ۡ َ
َ
فهوم]ترجم ٴهكزنُاالِيمان :مفلهان د
دي چياچنً اركاد رباين دےُ﴿ :اِنماُالمؤ ِمنون ُاِخوۃ ُ﴾ (ٓ،66الحجراتَ [ )01:م ُ

مفلهان ورور دے ‚.دغً كان ٌؽه مفلهاىً زىاىً د مفلهان ـړي عَر ده ،عَ ولے چې ىاحمؽنً ده
(فتاوی رضویہ  631 /66 ،ماخوذا) او کً رصف پً علً د يَ ةل ورور عَر.د دې وسې ىً ئې پؽده فؽض ده
ٰ
سَړ يش ىَ ةيا ٌم پؽده فؽض ده ،د علې سَړ كَي ورور يا عَر سَړلَ ىلصان ةً دا وي چې پً
عپل نييځ کښې ةً ئې آزادي او ةػىګايه زياحً يش او ‛د ىً کيػلَ اکر ةً اويش ‚.د زىاىً د پاره
كؽآن کؽيم کښې دا ضکم دے چې ٌغً ةً غري حمؽنً ـړي رسه داـې ىؽنً او عَږه عربه ٌم ىً

کَي چې ٌغې رسه پً زړۀ کښې ةػ عيال او ةػګهان پيػا يش.

()1

د دې وسې ىً زىاىً هل پکار دي

چې کً ىاحمؽنً رسه د عربو کَلَ رضورت پيښ يش ىَ داـې آواز پکار دے چې پً ٌغې کښې
ىؽيم او کلق ىً وي ،ةلکً چې ةاللک ـاده او ىارمل وي ،ىً ِد عاىػي ،ىً ِد مفکئ کيږي ،او ىً ِد

داـې لفټ ورکَي چې خمانظ کؿ پً آزنائق کښې نتخال يش .ابلخً داـې اىػاز ٌم ىً پکار چې
وظو عؾيؾ پاکفخان کښې ٌم
خمانظ کؿ حً غصً وريش او ٌغً سيګ رشوع کړي .اوس عَ پً ِ
ضاالت عؽاب دي ،د چا ىً ئې آىټي سَړه کړي وي ،څَک ئې حؽۀ او څَک ئې ورور عَر سَړ

کړي ي .ډيؽ کم ةً داـې کَروىً وي چې ٌلخً ةً رشيع پؽده وي .يلَر او ورىػار ٌؽ ځائے د
‛وړويک ورو او مرشې عَر‚ پً ىَم اوـيږي .دغً كان د عَر د عاوىػ يعين اوښي ىً د ښځې عَر
ََ

َ َ َ َۡ َ ۡ

َۡ

َ ۡ

َ َ ۡ

َۡ

َ ٌ َ ۡ

َ ً َۡ ۡ ً

ی ُف ۡیُقلب ٖہُمرَضُو ُقل َ
َ
ۡ
ۡ َ َ
ن ُق ۡولا ُمعروفا ُُ﴿، 66ٓ( ﴾۲۳الاحزاب )46 :
ُ …1ا ِِنُاتقیتنُفلاُتخضعن ُِبالقو ِلُفیطمع ُال ِذ ُ ِ ِ

زناالِيمان  :کً د اهلل پاک ىً يَؽيږئ ىَ پً عربو کښې داـې ىؽيم نً کَئ چې د زړۀ د رىځَر څً
فهوم]ترجم ٴهك ُ
[ َم ُ
ظهع پيػا يش ،آو ښً عربه کَئ.
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يعين ِښييې ٌم پؽده ىً کَي ،پً يَ دفرت او فيکټؽئ کښې ٌلاکن او سييکئ ةے پؽده يَ ځائے اکر

(يعين د ـانان عؽڅَلَ مالزنج کَوىکي زىاىً) ٌم راغيل دي ،او Sales girlsکَي .اوس عَ
دغفې پً بَفَىَ کښې ٌم سييکئ د کيډيکټؽ پً ظَر اکر کَي .اهلل پاک ِد مَىږ پً عپل ضفغ و
(ملفوظات ام ِیراہ ِل سنت،قسط.)016:انان کښې اوـايت
ِ

د اشاليم خَييدو(  ) WhatsAppاشتعهالَل څيګً دي؟
شَال :آيا اـاليم عَييػې د نػين اکروىَ پً عاظؽ راةعً کَلَ د پاره (  ) WhatsAppةاىػې
صَيت پيغام کَلے يش؟
ً

جَاب :اـاليم عَييػې ِد رضوحا راةعً کَلَ د پاره د (  ) Messageاِـخعهال کَيٌ .يڅ يَے

اـاليم عَر حً پً (  )WhatsAppةاىػې د صَيت پيغام (  )Audio Messageکَلَ د مؽکؾ هل
ظؽفً اسازت نلخً ،حؽ دې پَرې چې کً خمانظ اـاليم عَر ٌم وي ةيا ِد ٌم پً عپل آواز کښې
ريکارډ كَے پيغام ىً يلږي .ځکً چې دتلً دا اىػيښيً مَسَد ده چې د دې اـاليم عَر د کَر
ىارييؤ حً دا آواز اوريس .اـاليم عَييػو هل عَ ٌفې ٌم د ـَكل نيډيا ىً لؽې اوـيػل پکار دي
ةلػر رضورت او ډيؽ پً اضخياط رسه اـخعهالَي .ځکً چې د ـَكل
ةلکً اـاليم وروىړه ِد ئې ٌم
ِ

نيډيا پً ذريعً د ډيؽو پؽده دارو عللَ پؽدے ښاکره کيږي .لکً يَ نعؾز کؿ ةً پً عپل كغصې
جملؿ کښې د عَش ظتعئ پً ظَر يا ٌفې يَه عربه اوکړي عَ د ـَكل نيډيا د راحللَ ىً پؿ ٌغً
نعهَيل عربه د ظَفان كلک اعخيار کړي او ةيا ٌغً عؾت داره کؿ چې د عپل ِع َّؾت سيازه اوويين

ىَ ضريان پاحې يش .ةٍؽ ضال ٌؽ يَ کؿ هل ښً ـَچ او فکؽ پکار دے ځکً چې کً پً ـَكل
ً
نيډيا ريکارډ ىً ٌم يش ةيا ٌم دوه نعصَنې فؽكخے يعين کؽانا اکحبني عَ ٌؽ يَ كَل و فعل
()1

يليک.

یراہ ِل سنت،قسط)9:
ِ
(ملفوظات ام ِ

 …1لکً څيګً چې اهلل پاک فؽنايئ ۡ َ َ َ َ :

َ ّٰ

ۡ َ

ً َ

ۡ َ

َۡ َ ۡ َ َ َۡ َ ۡ َ

ُو ُاِنُعلیک ۡ
مُُلحفِظِ ینُ﴿ُ ﴾۰۱ک َِراما ُکات ِ ِبینُ﴿ُ ﴾۰۰یعلمونُماُتفعلونُ﴿،41ٓ( ﴾۰۳الانفطار01:تا
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د ناشَنې ىَم ”عجَه“ کيښَدل څيګً دي؟
شَال :د ناكَنې ىَم ‛عشَه‚ ايښَدل څيګً دي؟
ٰ
َ
جَاب‛ :عشَه‚ د نػييے ني ََّرے ةلکً د دىيا د ټَلَ ىً الع کشَرې دي ،پً دې نفتج رسه ىَم

کيښَدلَ کښې څً ضؽج نلخً.

یراہ ِل سنت،قسط)016:
ِ
(ملفوظات ام ِ

د ىاوې او ىاوک د يَ بل حتفے اشتعهالَل څيګً دي؟

شَال :د وادۀ پً مَكع چې زليم حً يا ىاوې حً کَنې حتفے مالو يش ىَ آيا پً ٌغې ةاىػې د دواړو
ضق وي؟ يا چا حً چې مالو يش رصف د ٌغً ضق وي؟
جَاب :چا حً چې حتفً مالو كَي ده ٌغً د حتفے نالک دے،

(فتاوى ہندیہ 410/6،ماخوذا)
ٰ

د ٌغً د

اسازت ىً ةغري ٌغً څزي ةل څَک ىً يش اـخعهالَلے عَ کً يَ ةل هل ئې پً عَكطالئ عَكطالئ

ورکَل غَاړي ىَ څً نيع نلخً.

یراہ ِل سنت،قسط)011:
ِ
(ملفوظات ام ِ

حصو ظو شايت
ښځً خاوىد ِد يَ بل رسه
ِ

شَال :زه پً عپلً ښځً ةاىػې ډيؽ كک کَوم ،ضاالىکً نا رسه څً ذتَت نلخً .د دې څً ضل راحً
ةيان کړئ( .د  SMSپً ذريعً ـَال)

جَاب :کً دا كک د ةػګهاىئ دضػه پَرې وي او د ىَرو عللَ پً خمکښې د دې اػٍار ٌم کيږي ىَ

حَبً کَل فؽض دي.
دے.

حصہ06:ماخوذا)
(فتاوی رضویہ  603 /04 ،ماخوذا ،بہار شریعت ّ ،145 /4 ،
ٰ

(احیاء العلوم  ،660 /6 ،احیاء العلوم(مترجم) )636/6،

ةػګهاين ،د زړۀ غيتج

کً رصف كک پيػا کيږي او ٌغً ـړے زړه ىً د

لؽې کَلَ کَكق کَي ىَ پً دې کښې څً ګياه نلخً( .دمعةااقلری،69 / 41،تحتادحلثی )3415:د ةػګهاىئ
زناالِيمان  :او ةےكکً پً حاـَ ةاىػې ىګٍتان دي نعؾزه يلکَىکې چې ٌغَيئ پيژين کَم څً چې
فهوم]ترجم ٴهك ُ
َ [‛ )06م ُ
حاـَ کَئ ۔“
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ضػيد پاک کښې ديُ ‛ :ح ْس ُن ا َّّلظ ِّنم ِْن ُح ْس ِنال ْ ِعبَّادَّةِ يعين د
ىً ةً ةچ کيػل رضوري دي ،ځکً چې
ِ

مفلهان پً ةاره کښې ښً ګهان د ښَ عتادحَىَ ىً دے‚ .
ٰ
ْح ُةا ِ
هللتَع َ ٰاٰلعَلَیْه فؽنايئ :د مؤنو
ـاحل پکار دي ،دا الزم دي .ةلکً اعيل ضرضت انام امحػ رضا عان َر ْ َ
(ابو داو ٗد  ،453/ 3،حدیث )3994:

ځکً ښً ګهان

نعاملً پً ښً ظؽف حمهَل کَل واسب دي يعين د مفلهان څً عربه د ګياه ظؽف ةَحلل ىً دي
پکار ،ةلکً الزم دي چې ښً ډډه پکښې حالش کړي او کً ښً ډډه پکښې مالو يش ىَ ٌم ٌغً
ِد  OKکړي.

خباري رشيف کښې د ضرضت ـيػىا ٰ
عيٰس عَـلَیْـ ِهال َّـسـالَم يَ ضاکيج دے .ىيب کؽيم
وسلَّم اركاد اوفؽنائيل‛ :ضرضت ٰ
عيٰس عـلَیـ ِهالـسـالَم يَ ـړے پً غال کَلَ اويلػو ىَ اوئې فؽنائيل:
ََ

اٰلعَلَیْهِ َوالِٰه
ص َّّلاهللُتَع َ ٰ
َ

َ ْ

َّ

اے ـړيً! حا غال اوکړه؟ ٌغً اووئيل :واهلل (يعين پً اهلل نې ِد كفم وي)! نا غال ىً ده کړي لکً چې

ٰ
عَف عػا غلتً راغلً او اوئې فؽنائيل :زنا
عيیس َعـلَیْـ ِهال َّـس َـالم ةاىػې د
ٌغً كفم اوکړو ىَ پً ضرضت
ِ
ـرتګَ دوکً اوعَړه( ‚.بخاری  ، 315 /6،حدیث 4333 :ماخوذا)

دا څَمؽه د لَئے کهال عربه ده چې يَ مؤ ِنو د اهلل كفم کَي ىَ ةيا زه څيګً اووايم ‛چې پً دروغَ

فو ػو [يعين ښً
كفم کَي ‚.پً دې کښې زمَىږ د پاره درس دے چې څَمؽه کيػے يش ىَ ض ِ
ً
ګهان] ـاحل پکار دي .نرال مَىږ څَک اويلػل چې د ـلَ ىَټ اوچخَ َِي ،ىَ د دې ـَچ پً ځائے
چې ‛دا غال کَي‚ دا ـَچ اوکړئ چې ‛ ٌم د دۀ ةً وي پؽيَحے ةً حؽييً وي ‚.کً د ښً ګهان څً
ډډه پکښې راوځي ىَ ٌغً راوباـئ.
د مؤ ِنو پً ةاره کښې ښً ګهان كائهَل پکار دي او ښځې عاوىػ حً عَ ښً ګهان ـاحل ډيؽ

رضوري دي ىَ ٌلً ةً کَر چليږي ،ګيې کَربً وران يش ،ځکً چې د كک پً ةنياد لکً ظالق ٌم
ورکَلے کيږي .نا داـې يلػيل دي .چې يَ کؿ وو ،د ٌغً ٌم پً عپلً ښځً ډيؽ كک وو ،د ٌغً
ورور زه د ٌغً رسه مالؤ کړم ،نا ٌغً ډيؽ پًٌَ کړو ،عَ ٌغً اووئيل چې زنا كک ىً عخهيږي .آعؽ

دا چې ٌغً ٌغې اعسؾې حً درې ظالكً ورکړل .کً ٌغً واكيع څً غلط ٌم کَي ىَ د دې پً ةاره
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فو ػو ـاحئ .کً ښځً پً ګيلؽئ
کښې ةً د كيانج پً ورځ ـخا ىً عَ حپَس ىً کيږي .حاـَ عَ ض ِ

کښې والړه وي ىَ دا ةػګهاين ولې کَئ ‛چې ٌغً پً خمانظ کَر کښې چې اوـيږي ٌغً حً ګَري
يا ٌغً رسه د دې څً چکؽ دے‚ ضاالىکً ٌغً اعسؾې حً ةً د دې پخً ٌم ىً وي .دغً كان ښځً
ِد ٌم د عاوىػ پً ةاره کښې كک ىً کَي چې ‛فالىکئ رسه ئې لني سَړ کړے دے ،پً فَن

ةاىػې اوږدې اوږدې عربې د ٌغې رسه کَيٌٰ ،غې ةال رسه د ده راةعً دهٌ ،م ٌغې رسه لګيا
وي ‚.اوس چې چا حً دا ةال وايئ ٌغې حً ةً پً عَب کښې ٌم پخً ىً وي .عاوىػ ةً عپل ملګؽي
رسه څً اکروباري عربې کَي او دا ةً دا ـَچ کَي چې دا د ٌغې رسه عربې کَي .دغً كان
كيعان سيګَل کَي.
نا حً يَ روايج راياد كَ چې د ٌغې مضهَن څً داـې دے چې ‛كيعان عپل ختج پً درياب
ةاىػې اچَي ،د ٌغً کفان رادمع کيږي ،ةيا حؽييً ٌغً حپَس کَي چې حا څً اوکړل؟ څَک وايئ
چې پً عللَ نې رشاب اوڅښل ،څَک وايئ چې پً عللَ نې دروغ اووئيل .ةيا يَ وايئ چې نا د
ښځې او عاوىػ پً نييځ کښې سػايئ راوـخً .دا چې واوري كيعان پاڅي او ډيؽ پً عؾت رسه ٌغً
عپل ځان رسه پً ختج کښييَي او وايئ چې اکر عَ بؿ حا کړے دے‚.

(مسلم،ص ،0015حدیث3016:

ماخوذا) دغً كان كيعان د ٌغً ىً عَكطايلږي .چا حً چې کَم څزي عَښ وي د ٌغې د ضاصلَلَ
کَكق ٌم کَي .حاـَ حً چې څً عَښ دي ىَ حاـَ ةً دا غَاړئ چې ناحً ٌغً مالو يش او د
ٌغې د پاره ةً کَكق ٌم کَئ .كيعان دا عَښَي چې ښځً عاوىػ سيګ اوکړي او پً ٌغَيئ
کښې ظالق اويش .د دې د پاره كيعان اول د ګياٌَىَ او غيبخَىَ دروازے ةريحً کړي ،ښځً عاوىػ
د يَ ةل دكهيان سَړ يش او ةيا ظالق اويش .حاـَ د عپل ذٌو ىً كک ةاللک اوباـئ او د ښځې د
پاره داع کَئ .دا ذٌو سَړ کړئ چې زنا ښځً ا َل َْح ْم ُد ِ ِّٰل! ښً ده ،ځکً چې ٌغً د اهلل ىَم اعيل او

لهَىځ کَي ةالفؽض کً لهَىځ ىً کَي ةيا ٌم کم از کم مفلهاىً عَ ده حاـَ کَكق اوکړئ او

پً لهَىځ ةاىػې ئې اعدت کړئ او خپپلً ٌم لهَىځ کَئ ،دغً كان ىيکئ کَئ او عپل نييځ کښې
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نييې حمتج رسه اوـئ ،ګين داـې اوالد ٌم حتاه يش او چې لکً کَر وران يش ىَ ٌغَيئ در پً در
يش .اهلل کؽيم ِد مَىږ د سګړو ىً اوـايت او اکش! چي د ټَلَ مفلهاىاىَ کَروىً د انو مؽکؾوىً سَړ
یراہ ِل سنت ،قسط)011 :
يش.
ِ
(ملفوظات ام ِ

د خپلې ښځې رسه ښً شلَک کَئ

شَال :کً عاوىػ د عپلې ښځې رسه ىؽيم کَي ىَ علق وايئ ‛د ښځې ىَکؽ‚ سَړ كَے دے ،د دې
څً ضل دے؟
عَف عػا پً وسً عپلې ښځې رسه د عَش اعالكئ ـلَک کَي يا ٌغې رسه
جَاب :کً يَ کؿ د ِ
ً
ىؽيم کَي او علق ورحً ‛د ښځې ىَکؽ‚ کيػلَ پيغَر ورکَي ىَ يلييا ةً دا د ٌغً د زړه ازاريػلَ
فو ـلَک ساري ـايت او علق کً ٌؽ
ـتب وي .عَ عاوىػ هل پکار دي چې عپلې ښځې رسه ض ِ

څً وايئ پً ٌغې ِد زړۀ ىً ويه ،او ٌيڅ لکً ِد ٌم پً عپل ـلَک کښې حتػييل ىً راويل ةلکً ىَره
ً
ىؽيم ِد اعخياروي يف زناىً د عللَ اىػاز ةاللک ةػل كَے دے عصَصا عپلَ ښځَ رسه عَ ئې
ـلَک ډيؽ ةػ وي .د دې ةاوسَد دا علق د عپلې ښځې ىً نعايف غَښخل د عپل كان کهے ګيړي،

ضاالىکً کً چا پً ښځً ِد ػلم کړے وي ىَ نعايف غَښخل حؽييً واسب ديٌ .غَيئ هل پکار دي
چې عپلې ښځې رسه نعايف حاليف کَي .دا رضوري ىً ده چې ػلم ِد کړے وي ىَ نعايف ةً غَاړې

ةلکً کً اضخيايط نعايف اوغَښخلے يش ىَ ٌم څً ضؽج نلخً ،ةلکً اضخيايط نعايف غَښخل د
ښځې او عاوىػ پً نييځ کښې د نييې زياحيػلَ ـتب سَړيږي .ا َل َْح ْم ُد ِ ِّٰل! زنا نعهَل دے چې زه

اضخيايط نعايف غَاړم لکً څيګً چې ښً كپً يا کَنً ښً ورځ راځي ىَ زه د نعافئ حؽکيب
سَړووم ،دې رسه ٌيڅ لکً ٌم د چا پً كان کښې کهے ىً راځي او ىً د چا عؾت کهيږي.

آيا د طالق پً شَچ رسه طالق واقع کيږې؟

شَال :آيا د ظالق پً ةاره کښې ـَچ کَلَ رسه ظالق واكع کيږي؟
(د  Facebookپً ذريعً د عتػالؽكيػ ـَال )
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جَاب :ىً يج ،د ظالق پً ـَچ کَلَ ظالق ىً واكع کيږي.

()1

د ظالق د مفئلَ پً ةاره کښې پً

نػين نؼاکؽه کښې ـَالَىً کَل ىً دي پکار ،د دې سَاةَىً دتلً ىً ورکَلے کيږې .ةعضې وعج
واكعً يَ كان پيښً كَي وي او ـړے عربه ةػهل کړي ةل كان حپَس اوکړي او ةيا الړ يش ټَهل
مفئلً ةػهل کړي ،ځکً ‛داراالفخا اٌ ِلفيج ‚ دواړه فؽيلني راغَاړي او د دواړو اوري ةيا د ظالق

یراہ ِل سنت،قسط)000:
نخعلق فيصلً ورکَي.
ِ
(ملفوظات ام ِ

د وادۀ ىً پس د خاوىد ىَم د خپل ىَم رسه لګَل څيګً دي؟

شَال :آيا مفلهاىې زىاىً د وادۀ ىً پؿ د وادل د ىَم پً ځائے د عاوىػ ىَم د عپل ىَم رسه لګَلے
يش؟ (د  SMSپً ذريعً ـَال)

ً

جَاب :پً دې کښې رشاع څً ضؽج نلخً ،عَ ععؽه پکښې ډيؽه ده ،کً کَر اوىً چليػو او
عاوىػ ‛يَ ،دوه ،درې‘‘ اوکړل ( يعين ظالق ئې ورکړو ) ىَ ةيا ةً دا د چا ىَم لګَي؟ د دې وسې ىً د
پالر ىَم لګَل پً ٌؽ صَرت کښې اعفيج دے .ىو صتا عَ زىاىً د عپل عاوىػ پً ىَم پيژىػلے
کيږي چې دا مزس فالىے ده .کً عاوىػ ئې ‛يَ ،دوه درې‚ اوکړل ىَ مزس ةً څيګً وايئ؟ ةلکً ةيا
عَ ةً ئې د ٌغً د ىَم ىً ٌم ىفؽت کيږي او پالر عَ پالر وي او د ٌغً ىً ىفؽت ٌم ىً کيږي.
یراہ ِل سنت،قسط)000:
ِ
(ملفوظات ام ِ

کً نيک اپ ئې کړے وي ىَ اودس کيږي؟

شَال :کً نيک اپ ئې کړے وي ىَ آيا اودس کيږي؟ (د ـَكل نيډيا پً ذريعً ـَال)

جَاب :کً څً داـې څزي وي چې د ٌغې پَـخکے ىښخے وي او اوبً د ٌغې ىً الىػې ىً ةٍيږي ىَ
(فتاوی ہندیہ ، 1 / 0 ،مرٓاة المناجیح )031/6،کً ةاللک د حيلَ پً كان وي چې پَـخکے ئې
اودس ةً ىً کيږي.
ٰ
…1ا ٰ
لع ضرضت انام امحػ رضا عان

ْح ُةاهللَِعَلَیْه
َر ْ َ

فؽنايئ :پً زړۀ کښې ظالق ورکَلَ رسه ىً کيږي کَنً

(فتاوی رضویہ )450 / 06 ،
پَې چې پً ژةً اوىً وايئ۔
ٰ
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ىً وي او اوبً پؽې ةٍيږي ىَ اودس کيږي او کً د غَړو پَـخکے پؽې ىښخے وي ىَ اودس ىً کيږي،
ځکً چې د ٌغې الىػې اوبً ىً ةٍيږي ،ابلخً کً غَړي ٌم د حيلَ پً كان وي او لکک كَي ٌم ىً
وي ىَ اودس ةً اويش .څً داـې څزي د اودس پً اىػامَىَ ةاىػې لګيػلے ىً دے پکار چې ٌغً
سفم لؽي او را لؽې کيږي [لکً د آئل پييټ يا د چَىے پَـخکے يا د ىَاکىَ پالق چې رالؽې کيږي].
یراہ ِل سنت،قسط)000:
فتاوی رضویہ )691-659 /0 ،
(فتاوی ہندیہ .1/0 ،
ِ
(ملفوظات ام ِ
ٰ
ٰ

آيا د کَر خربې بل چاتً کَل پکار دي؟

شَال :آيا د کَر عربې ةل چاحً کَل پکار دي؟ ( د يَ ناكَم ـَال)

جَاب :ښً ناكَنان د کَر عربې ةٍؽ ىً کَي او د ةل چا د کَر پً ةاره کښې ٌم حپَـَىً ىً
کَي .د داـې ـَالَىَ پً سَاب کښې ةعضې وعج يا عَ د کَر رازوىً ښاکره يش يا ةيػه
دروغ وايئ .پً دواړو صَرحَىَ کښې ىلصان دے .ځکً ةغري د رضورت ىً حپَـَىً کَل ىً دي
ًَ
پکار .كفهاكفم حپَـَىً کَي َنرال ‛عَييػې ِد څَ دي؟ لَرياىې ِد څَ دي؟ ځانو ِد څَ دي؟
وادۀ د کَم کَم يَ كَے دے؟ چبي د کَم کَم يَ كخً؟ کً د چبَ وادۀ ئې ىً وي كَے ىَ وايئ

ولې ىً دے كَے؟ کَكق ورهل کَئ کً ىً؟ عهؽ ئې زيات كَ زر زر ورهل وادۀ
اوکړئ!‚ وغريه .داـې كفهً حپَـَىً نعارشه کښې ډيؽ زيات کيږي .ښځې چې يَ ځائے يش
او کښيين ىَ د ٌغَيئ ةيل مَضَاعت وي ،ىارييً چې لکً يَ ځائے يش او کښيين ىَ د ٌغَيئ ةيل
مَضَاعت وي .د دوـخاىَ ةيل مَضَاعت وي .او د ناكَناىَ ةيل مَضَاعت وي .دغً كان پً
خمخلفَ مَضَاعحَ ةاىػې عربې کَي او حپَـَىً کَي ،داـې ىً دي کَل پکار .رصف د اکر
عربه پکار ده .د كيانج پً ورځ ةً د يَ يَ لفغ ضفاب کيږي .ضکيم االنج نفيت امحػ يار
عان ىعييم يَ ډيؽ ښلکے ضاکيج ىلل کړے دے چې يَ کؿ وو د عپلې ښځې رسه ئې څً
مفائل ووٌ ،غً ملګؽي حؽييً حپَس اوکړو چې څً مفئلً ده؟ ٌغً سَاب ورکړو چې د کَر
عربه ةٍؽ کَل ښً ىً دي ،دا ةے غرييت ده چې ةيػه د ښځې او عاوىػ عربې ةٍؽ کَي ،لکً چې
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د ښځې او عاوىػ سګړه زياحً كَه ىَ ةِاآلعؽ ظالق اوكَ .ىَ ةيا حؽييً ٌغً ملګؽي حپَس اوکړو

اوس عَ ـخا ظالق كَے دے ،اوس عَ اووايً کيً! څً مفئلً وه؟ ٌغً سَاب ورکړو چې
وروره! اوس ٌغً زنا د پاره ةاللک يَه غريه زىاىً ده ،او زه د غريو ښځَ پً نعامالحَ کښې ىً
پؽيَځم .دغً كان ٌغً کؿ حؽييً ځان عالص کړو.
ماخوذا)

(تفسیر نعیمی  ،6ٓ ،البقرة ،تحتالآیۃ 303/ 6،669:

داـې ٌَښيار کفان اوس پً نعارشه کښې څَمؽه دي! دتلً عَ د کَر د وراىيػو ىً

خمکښې پً زرګاؤ غيبخَىً ،پً زرګاؤ حٍهخَىً ،او پً زرګاؤ دروغ وئيلے کيږي ،او د ګياٌَىَ
ـلفلً ةيلً رشوع يش ةيا چې د ٌغې ىً پؿ کَر وران يش ىَ ىَره حتايه رشوع يش .دواړو
ان .اهلل پاک ِد مَىږ حً د رښخيا وئيلَ حَفيق
َّلح ِف ُ
يظ َّو الا َّ َّم ُ
ظؽفَ حً دومؽه ګياٌَىً کيږي چې ا َّ

راىصيب کړي .او ٌؽه رښخيا عربه ىَرو حً د کَلَ ٌم ىً وي ،ځکً چې کً پً چا کښې واكيع

عيب وي او ٌغً ةياىَل رښخيا ٌم وي ،عَ ولے چې پً ٌغې کښې ةً د ةل عيب ةياىَل وي او
دا د ګياه يَ صَرت دے .

(فتاوی رضویہ )066 / 60 ،
ٰ

یراہ ِل سنت،قسط)006:
راىصيب کړي.
ِ
(ملفوظات ام ِ

اهلل پاک ِد مَىږ حً د دې ىً د ةچ کيػلَ ذٌو

زىاىؤ تً د نيډې وٌلَ د حکم ىً کَلَ حکهت

شَال :د َـ ِيع پً دوران کښې پً ِم ْیلَّیْ ِن ا َّ ْخ َّض َّریْن کښې زىاىؤ حً د نيډې وٌلَ ضکم ىً دے
كَے ،پً دې کښې څً ضکهج دے ضاالىکً ضرضت َ
ِ
اهللتَعَ ٰاٰلعَنْهَا عَ
ٌاسؽه َر َ
ـيػ حيا ِ
ِض ُ
ِ ِ
نيډې وٌلې وې؟
َ َ
ِ
اهللتَع َ ٰاٰل َعنْهَا د ةےكؽارئ او جمتَرئ ىً نيډې وٌلې وې او د اهلل
جَاب:
ِ
ضرضت ـ ِيػحيا ٌاسؽه َر َ
ِض ُ
پاک کؽم رسه د ٌغې دا ادا رصف د ىارييؤ د پاره ةايق پاحې كَه او زىاىؤ حً د دې ىً اِس ِت ْثن ٰي

ورکړے كَه .زىاىً ولے چې اعم ظَر کهؾورې وي كايػ پً دې وسً ٌغَيئ حً د نيډې وٌلَ
َ
ضکم اوىکړے كَ اګؽچً نا د زىاىَ د نيډو ىً وٌلَ ضکهخَىً پً څً کخاب کښې ىً دي
لَـخيل عَ يَ ضکهج د پؽدے ٌم پً ذٌو کښې راځي .کً زىاىً نيډې ويه ىَ د ٌغَيئ
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اىػامَىً ةً َ
عَ ِزيږي چې د ٌغې پً ـتب نعاذاهلل د غريو ـړو د پاره د ةػىګاٌئ ـتب
سَړيږي .ياد ـاحئ! د رشيعج يَ ضکم ٌم د ضکهج ىً عايل ىً وي او د ټَلَ ىً لَئے ضکهج
صَ
اهللعَلَی ْ ِه َواٰلِه َو َسلَّم د څً اکر کَلَ يا ىً کَلَ ضکم کَل دي.
د اهلل پاک او د ٌغً د عَږ ضتيب َ ّّل ُ

یراہ ِل سنت،قسط)5:
ِ
(ملفوظات ام ِ

د اشاليم خَييدو خپلً  IDجَړول څيګً دي؟
کيزي ععار وغريه پً ىَمَىَ ةاىػې د عپل
يج ععار او
شَال :ډيؽې زىاىً پً اىټؽىيټ ةاىػې د ِة ِ
ِ

فيؿ ةک  IDاو پيز سَړوي چې د ٌغې پً وسً څَمؽه غلعې راةعے كائهيږي آيا د ٌغَيئ
داـې کَل صطيص دي؟
جَاب :زىاىؤ حً د ـَرۀ ىَر حعليم ورکړے كَے دے او د ـَرۀ يَـف حففري وئيلَ ىً نيع
کړے كَي دي چې پً دې کښې د يَے زىاىً د مکؽ ذکؽ دے.
ٰ
چياچنً اعيل ضرضت ،انام اٌلِفيج مَالىا كاه امحػ رضا عان

ْح ُةا ِ
اٰل عَلَیْه
هلل تَعَ ٰ
َر ْ َ

فؽنايئ :د

صطيص ضػيد ىً ذاةج دي چې سييکَ حً د ـَرۀ يَـف حؽدمً (و حففري) ةياىَل ىً دي پکار
كؽآن کؽيم د ـَرۀ يَـف د حففري
چې پً دې کښې د زىاىؤ د مکؽ ذکؽ دے ،ىَ چې زىاىً د
ِ

وئيلَ ىً نيع كَي دي ىَ د فيؿ ةک چلَلَ اسازت څيګً ورکَلے يش کَم ځائے چې د

ةےضيائئ عربې کيږي زىاىؤ حً عَ عپل ىَم ٌم ښَدل ىً دي پکار .زنا يَه لَر ده كايػ چې
پً ضارضييَ کښې ةً يَ اـاليم ورور حً ٌم د ٌغې ىَم ورځي ځکً چې زه د ٌغې ىَم ىً اعلم
ةعضې علق د علې ىً عالص اعم د عپلَ لَريامَ او اىګَرياىَ ىَمَىً اعيل نا حً دا ىً دي
عَښ .لکً چې زه د عپلې لَر ىَم د چا پً وړاىػې ىً عَښَم ىَ ةيا د ٌغې د ىَم پيز څيګً
عَښ کړم ،کَم چې اعم ظَر ةاىػې د ډيؽو عؽاةياىَ او ګياٌَىَ جمهَعً وي او چې پً ٌغې
يج
کښې حصَيؽوىً ،آوازوىً او پخً نلخً چې څً څً اچَلے کيږي .ةٍؽضال کً څَک د ‛ةِ ِ
ععار‚ پً ىَم ةاىػې پيز کَالو کړي او ٌغً دا ػاٌؽول غَاړي چې ٌغً ‛ةيج ععار‚ يعين د
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ضػيد پاک کښې پً داـې عللَ لعيج
ععار ضلييق لَر ده ىَ ةيا عَ دا ضؽام او ګياهِ کتريه ده.
ِ

وئيلے كَے دے.

()1

ةيج ععار‚ پً ىَم ئې پيز
او کً عللَ حً د دوکً ورکَلَ پً ىيج ئې د ‛ ِ

کَالؤ کړے وي چې علق دوکً يش او دا پيز اوګَري ىَ پً داـې صَرت کښې د دروغَ او
دوکے د ګياه ىً ٌم حَبً کَل واسب دي.

َ
اريًَّ ،كا ِد ِريًَّ او َرض َِيًَّ يليک او آيئ ډي سَړوي
کَنې اـاليم عَييػې چې د عپل ىَم رسه عع ِ

يا پيز چلَي زنا هل ظؽفً ىً د ٌغَيئ ډاډګريىً ده او ىً ضَصلً افؾايئ .کَنې اـاليم عَييػې
چې واكيع ععاريً دي او د چا پً مخري کښې چې ععاريج كامل دے ٌغَيئ حً زنا هل ظؽفً د

پيز چلَلَ اسازت نلً .ةلکً کً ععاريً ىً وي عَ نا رسه عليػت و حمتج ـاحلَ واال زنا
ٰ
لفغ ‛عَرت‚ د دې لغَي نعن ده د پټَلَ څزي
مفلهاىً نػين لَر ده ٌغً ِد ٌم پيز ىً چلَيِ .
ٰ
ةٍار رشيعج کښې دي :د زىاىً آواز ٌم عَرت دے
لٍؼا د زىاىً د پاره څادر او چار ديَايل دهِ .
يعين غري حمؽم حً ةغري د رضورت ىً اورولَ اسازت نلخً( .بہارشریعت ،116/0،حصہٰ )4:لٍؼا پً ِـيګار

او ښائيفج کښي پً پيز ةاىػې راحلل او ةازاروىَ او کَڅَ کښې ګؽځيػل د ةاضيا زىاىؤ اکر ىً
دے .اـاليم عَييػو حً زنا نػين عؽض دے چې دويئ ِد د چا پيز الئک کَه ٌم ىً ځکً چې
دا ٌم ىاالئيق ده .اىټؽىيټ چلَل او د ـَكل نيډيا ظؽفخً حلل د اـاليم عَييػو اکر ىً دے.
ٰلٍؼا چې څَمؽه کيػے يش د دې ىً ځان اوـاحئ.

داعئے عطار

يااهلل! چې زنا کَنً نػين لَر عپل پيز ةيػ کړي او چې څَک د عپل پيز کَالوٌلَ ـَچ لؽي
غري وايل حً د ننفَب کيػلَ
…1
ِ
ضػيد پاک کښې دي :څَک چې د عپل پالر ىً عالوه ةل چا حً يا ِ
ٰ
دعَی اوکړي ىَ پً ٌغً ةاىػې د اهلل پاک[ ،او] فؽكخَ او د ټَلَ عللَ لعيج دے اهلل پاک ةً پً ورځ د كيانج

د ٌغً ىً څً فؽض كتلَي او ىً ىفل.

(مسلم ،ص،136حدیث)4463:
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ٌغً حؽييً نيع يش او کَنې چې د خمکښې ىً نيع كَي دي د ٌغَيئ ټَلَ ةےضفاةً خبښيً
َ َّ
ِ
ِضاهللُتَع َ ٰاٰلعَنْهَا ګاوىډ
ىصيب کړې او پً سيج الفؽدوس کښې ئې د
ِ
عاحَن سيج يب يب فاظهث الؾٌؽا َر َ
صَ
ىصيب کړېٰ .ا ِمنی بِ َجاہِ خاتَ ِ َ
یراہ ِل سنت،قسط)5:
اهللَََعَلَیْهََِ َواٰل ِ ٖهَ َو َسلَّم
ِ
(ملفوظات ام ِ
م ال ّن ِب ِّي ْنی َ ّّلَ ُ

د وړو ناشَناىَ جييکَ ”شکريً“ ىَم ايښَدل څيګً دي؟

شَال:آيا د نػين ناكَنې ىَم ‛كکؽيً‚ کيښَدلے يش؟
جَاب‛ :كکؽيً‚ ىَم ايښَدلَ کښې څً ضؽج نلخً .عَ د دې ىَم څً فضيلج ٌم نلخً ةلکً
کيػے يش چې د دې ىَم کيښَدلَ پً وسً حؽييً علق ټَكې سَړې کړي او چې لکً دا نػين
ناكَنً لَيً يش ىَ کيػے يش چې د دې ىَم پً وسً دا د پؽيلاىئ رسه نظ يش .د داـې ىَم
الس َالم او
کيښَدلَ پً ځائے ةٍرته دا ده چې د نػين ناكَناىَ ٌلاکىَ ىَمَىً د اىبيائے کؽامَ عَـلَـیْه ُِم َّ

ِ
ِ
ـهتَـع َ ٰ َ
اٰلَاو د نػين ناكَناىَ سييکَ ىَمَىً د
اهللتَع َ ٰ
م الـل ّٰ ُ
صطاةً کؽامَ َر َ
اٰلعَنْ ُهمَو ةؾرګان ديو َرْحَ ُه ُ
ِض ُ

ِ
اهللتَع َ ٰاٰل َعن ْ ُه َّن پً ىَمَمَىَ ةاىػې کيښَدلے يش.
صطاةياحَ او ويلاحَ َر َ
ِض ُ

ُّ
د ام الهؤنيني بےنثاهل پرده

ُّ
ِ
ِضاهللُتَع َ ٰاٰل َعنْهَا ىً حپَس اوکړے كَ :پً حاـَ څً كَي دي چې حاـَ
د ام الهؤنيني ضرضت ـَده َر َ

ِ
اهللتَعَ ٰاٰلعَنْهَا سَاب ورکړو :نا ضز ٌم کړے دے او عهؽه ٌم.
ىً ضز کَئ او ىً عهؽه؟ ٌغَيئ َر َ
ِض ُ

اهلل پاک نا حً ضکم کړے دے چې زه پً کَر کښې اوـيږم .پً اهلل پاک نې ِد كفم وي! زه ةً
ةيا د کَر ىً ةٍؽ اوىً ووځم .د راوي ةيان دے چې :كفم پً عػائے! چې ٌغً د عپلې دروازے

ىً راةٍؽ ىً كَه حؽ دې پَرې چې د ٌغً ځائے ىً ةيا د ٌغې سيازه راووحلً.
ُّ
ِ
اهلل تَعَ ٰاٰلعَنْهَا څَمؽه نتارک
تحت الا ٓیۃ  )199 / 6 ،44 :حاـَ اوکخل چې د ام الهؤنيني ضرضت ـَده َر َ
ِض ُ
(درمنثور، 66ٓ،الاحزاب ،

ـَچ وو چې يَ ځل د فؽض ضز کَلَ ىً پؿ ئې رصف د پؽدے د وسې ىً ىفيل ضز ٌم
َ
اوىکړو ضاالىکً ٌغً وعج د اوس پً كان رش ٌم ىً ووٰ .لٍؼا اـاليم عَييػو هل پکار دي
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چې پً ضؽنني ظيبني کښې د پؽده کَلَ رسه رسه ٌؽ ځائے عپلً پؽده يليين سَړه کړي .پً
ظَاف کښې د ٌم َّ
ضيت ِاالماکن ـړو رسه د لګيػلَ ىً ځان ـايت .د اضؽام پً ضالج کښي د
ِ
زىاىؤ د پاره نظ ښاکره ـاحل رضوري وي عَ پؽده کَل ٌم پکار ديٰ .لٍؼا څً کخاب يا ګخً
وغريه ِد نظ حً [سػا] اوىيٰس او عپل نظ ِد پؽې پټ کړي ةعضې اـاليم عَييػې داـې ټَپئ
ََ
عَهل اوچَلَ پً وعج
اچَي چې د ٌغې خمې حً کپړه وي عَ پً دې کښې مفئلً دا ده چې د
کښې يا د ٌَا چليػلَ پً وعج کښې چې لکً دا کپړه نظ پَرې اىښيل ىَ کفاره ةً الزنيږي.
ٰلٍؼا د دې پؽيلاىئ ىً د ةچ کيػلَ د پاره د ګخے يا کخاب وغريه پً ذريعً [چې داـې ئې ىيَيل وي
چې نظ حً ىً لګي] نظ پټَل ةٍرت دي.

آيا ښځً او خاوىد بً پً جيت کښې يَ ځائے وي

شَال :آيا ښځً او عاوىػ دواړه ةً پً سيج کښې يَ ځائے اوـيږي؟
جَاب :آو يج!کً د ښځې او عاوىػ عاحهً پً ايهان ةاىػې كَي وي ىَ دا دواړه ةً پً سيج
کښي يَ ځائے اوـيږي( .التذکرة باحوال الموتی وامور الاخرة،ص )366کً چؽحً پً دويئ کښې نعاذاهلل د چا
ايهان ـالنج پاحې ىً كَ ىَ دوزخ ةً ئې ځائے وي او څَک چې سيج حً الړل د ٌغَيئ ةً د
ةل سييت رسه ىکاح اويش .سيج حً حلَىکي حً ةً د دوئيم فؽيق د سػائے څً غم او فکؽ ٌم
یراہ ِل سنت،قسط)5:
ىً وي ځکً چې سيج د غم او پؽيلاىئ ځائے ىً دے.
ِ
(ملفوظات ام ِ

ّ
”د لصَ بيبياىَ قصً“ د دې رشيع حيثيت څً دے

شَال :کً چا َنيښخً اوکړه چې کً زنا فالىکے اکر اوكَ ىَ زه ةً د لفَ ةيتياىَ كصً لَلم ،ىَ
کً دويئ حً اووئيلے يش چې دا نيښخً پَره کَل رضوري ىً دي دا كصې د ځان ىً راسَړې
کړے كَي دي د دې پً ځائے د كؽآن رشيف عخم اوکړئ يا يَ څَ كؽآين ـَرحَىً اووائې ىَ
ٌغً وايئ چې نا نيښخً کړي وه ،کً پَره مِ ىً کړه ىَ پً زړۀ کښې ةً نې كفها كفم وـَـے
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راځي ،دويئ څيګً پًٌَ کړے يش؟
جَاب :رشيع مفئلً ده کً د يَ ىاسائؾه اکر نيښخً ِد اونيلً ىَ د ٌغې پَره کَل ٌم ىاسائؾ دي.
(بدائع الصنائع ٌ ) 663 / 3،غً ةً ىً پَره کَيٰ ،لٍؼا د ’لفَ ةيتياىَ كصً اوريػلَ يا وئيلَ نيښخً کً چا

اونيلً ىَ د دې پً ځائے ُس ْو َرۀ ٰيس رشيف وئيل ٌم رضوري ىً دي .عَ کً څَک ئې حالوت
کړي ىَ دا ښً عربه ده .ابلخً د لفَ ةيتياىَ د كصے نيښخً ةً ىً پَره کَي کً څَک داـې

نيښخً اونين چې کً زنا فالىکے اکر اوكَ ىَ ىو د ناـغَحو لهَىځ ةً ىً کَوم ىَ ښاکره عربه
ده چې د دې نيښخې پَره کَل پً ده ةاىػې واسب ىً دي ةلکً داـې نيښخً کَل ىاسائؾه دي
ځکً چې د داـې نيښخې پَره کَلَ د پاره ةً د ناـغَحو لهَىځ پؽيښَدل وي چې د دې پً وسً
ةً ةيػه ګياٌګاريږي ةٍؽضال ‛د لفَ ةيتياىَ كصً ،د كٍؾاده رس ،او دسياب ـيػه كصً ‚ دا
ټَلې دروغ دي د دې څً رشيع ضيثيج نلخً د دې وئيل او نيښخً نيل ىاسائؾه دي .کً څً
وئيل وي ىَ ُس ْو َرۀ ٰيس رشيف ِد اولَـخلے يش پً دې ٌم دومؽه وعج لګي کَم چې پً دې كصَ
ةاىػې لګي ةلکً د دې ىً ةً ٌم پؽې کم وعج لګي ،ةيا د دې ةؽکخَىً ٌم كخً اوفضيلخَىً

ضػيد پاک کښې دي چې يَ ځل ُس ْو َرۀ ٰيس رشيف لَـخلَ ةاىػې د لؿ ځلً كؽان
ٌم .چياچنً
ِ
پاک لَـخلَ ذَاب مالويږي( .ترمذی،316 /3،حدیث  )6596 :د نعلَناحَ د کيم د وسې ىً د دې كِ ُّصَ
رواج سَړ كَے دے ةيا دا پً ذٌيَىَ کښ ىلق كَي ٌم دي د دې پؽيښَدل ډيؽ مللک دي،
عَ مَىږه رصف پًٌَ کَل کَلے كَ پً زور نيلَ د پاره ورپفې لښخً ىً كَ راعفخلے .ـائل د
پًٌَ کَلَ کَكق اوکړو ډيؽ ښً ئې اوکړل چې پً پًٌَ کَلَ ئې عپل فؽض پَره کړل ،دا
رضوري ىً دي چې خمانظ کؿ ةاىػې ةً ئې نين ىَ ٌلً ةً ئې پؽيږدي ،بؿ د ٌغَيئ پً ضق

کښې داع کَئ.

یراہ ِل سنت،قسط)60:
ِ
(ملفوظات ام ِ

آيا د خاوىد د اجازت ىً بغري ښځً د کَر ىً بٍر وتلے يش؟

شَال :آيا ښځې د پاره دعاوىػ د اسازت ىً ةغري چؽحً حلل سائؾ دي؟ کً [څَک اوځي او] ٌغً
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نيع کړے يش ىَ وايئ چې نا [عاوىػ حً] ضق نٍؽ نعاف کړے وو ځکً حؽييً اسازت اعفخل
رضوري ىً دي ،پً دې ةاره کښې رٌيهايئ اوفؽنائے.
ً

(انري
ؼر رشيع) ةے اسازحً کَر ىً د ةٍؽ وحلَ رشاع اسازت نلخً.
ِ
جَاب :ښځې حً (ةال ع ِ
اٌ ِلفيج رسه عَاه کښې ىاـج نفيت صاضب اوفؽنائيل ):ښځً پً ٌفخً کښې يَ ځل د وادلييَ رسه

ً
مالويػلَ هل حللے يش پً دې کښې رشاع د اسازت اعفخلَ څً رضورت نلخً عَ ةيا ٌم دا

ةٍرته ده چې د عاوىػ پً اسازت الړه يش .دغً كان حمارم يعين ىؾدے عپلَان لکً ورور عَر
وغريه رسه مالويػلَ د پاره پً اکل کښې يَ ځل د اسازت ىً ةغري حللے يش عَ اسازت اعفخلَ
یراہ ِل سنت ،قسط)30:
(فتاوی رضویہ)335 /04 ،
رسه حلل پکار دي چې د کَر ناضَل ښً اويس.
ِ
(ملفوظات ام ِ
ٰ

د زىاىً د شرتګې رپيدلَ رسه بد شګَن (بدفايل) اخصتل څيګً دي؟

شَال :لکً چې د ښځې ښئ يا ګڅً ـرتګً اورپيږي ىَ څً کيږي؟
جَاب ( :د زىاىً يا ىارييً د ٌؽ چا) کً ښئ يا ګڅً ـرتګً اورپيږي ىَ ٌيڅ ٌم وررسه ىً کيږي.
دا د عَامَ عربې دي چې د ګڅې ـرتګې رپيػلَ ىً ـپريه والے او ةػفايل اعيل ضاالىکً
()1

ةػفايل اعفخل ىاسائؾ دي.

د ىَرو نعلَناحَ د پاره د َّمكْ َّت َّب ُۃ ال َّْم ِدینه پً  421صفطَ ةاىػې

ملخهل کخاب ‛ةػكګَين‚ نعالعً کړئ .پً دې کخاب کښې دومؽه نعلَنات دي چې د دې
لَـخلَ ىً پؿ ةً ـخاـَ ـرتګې اوغړيږي او حاـَ ةً ضريان كئ چې حؽ اوـً پَرې دا مفائل نا
حً نعلَم ٌم ىً وو.

د وادۀ د َ
زلم او ىاوې د شاليم اخصتلَ جائز او ىاجائزه صَرتَىً

شَال :آيا د وادۀ د َ
زليم او ىاوې د يَ ځائے کښيياـخلَ پً صَرت کښې د ركخً داراىَ ىً ـاليم
اعفخل سائؾ دي؟ چې پً دې دوران کښې مَوي او حصَيؽوىً ٌم سَړيږي او د وادۀ َ
زلهے او
…1ةػ كګَين اعفخل ضؽام او ىيک فايل يا ښً كګَن اعفخل مفخطب دي.
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ىاوې د غري حمؽمَ ىً ٌم ـاليم اعيل؟
جَاب :پً ـَال کښې چې کَم صَرت پَښخلے كَے دے دا عَ ىاسائؾ دي چې ىاحمؽم ٌلخً
مَسَد وي او د وادۀ َ
زلهے او ىاوې د ٌغَيئ ىً ـاليم اعيل .چې ىاوې د ىاحمؽنً ـړو رسه خمانظ
وي او د وادۀ د زليم رسه ىاحمؽنً زىاىً خمانظ وي او دويئ پً عپل نييځ کښې لني ديو ،ټَكې
ټلالې کَي ،د ةػىګاٌئ ناضَل وي او ـيػرې ٌم غږيږي ىَ داـې ناضَل سَړول ګياه ده .عَ
ً
کً رصف د کَر حمارم وي نرال مَر عَييػې لَرياىے وي او د حتائفَ لني ديو وي او ٌلخً

څَک ىاحمؽنً ٌم ىً وي او ىً ـيػرې وغريه څً ةےٌَده ضؽکخَىً وي ىَ ةيا سائؾ دي.

یراہ ِل سنت،قسط)46:
ِ
(ملفوظات ام ِ

َ
ىِج او شالم جَاب ورکَلَ صَرتَىً
د ىاحمرنً د پر ِ

شَال :کً څَک ىاحمؽنً پؽجنے اوکړي ىَ آيا د ٌغې سَاب ورکَل پکار دي؟

(د ـيالکَټ ىً ـَال)

ار رشيعج سدل  5صفطً  144کښې دي :کً زىاىً حً پؽجنے ورغے او ٌغً ةَډئ وي
جَاب :ةٍ ِ
ىَ ىارييً ِد د ٌغې سَاب ورکړي ،کً ځَاىً وي ىَ داـې سَاب ِد ورکړي چې ٌغً ئې ىً اوري،

ىارييً حً پؽجنے ورغے او زىاىً سَاب ورکړو کً ځَاىً وي ىَ ـړے ِد سَاب پً زړۀ کښې

(فتاوی ہندیہٌ )466/ 1،م پً دې کښې
ورکړي او کً ةَډئ وي ىَ پً زوره رسه سَاب ورکَلے يش.
ٰ

صفطً  194کښې دي :کً د زىاىً او ىارييً مالكات اويش ىَ ـړے ِد زىاىً حً ـالم اوکړي او
کً زىاىً ىاحمؽنً ـړي حً ـالم اوکړو او ٌغً ةَډئ وي ىَ داـې سَاب ِد ورکړي چې ٌغً ئې

ٌم واوري او کً ٌغً ځَاىً وي ىَ داـې سَاب ِد ورکړي چې ٌغً ئې ىً اوري.

فتاوی خانیہ)433 / 6 ،
(
یراہ ِل سنت،قسط)46:
ِ
(ملفوظات ام ِ
ٰ
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