


 

 

  

 

َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   1پً باره کښې ش

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
اهل د انري اٌِلفيج ََ دا ـر َالَى وىً كَ هدَامَْت بََرکاُتُہُم الْعَالِی َاةَىَ پً او د ٌغې  َـ  .ده ملخهلًس

َالَىً زىاىؤانريِ اٌلِصيت ىً د   پً باره کښې ش
اهل  چېيا اهلل پاکً! څَک  انريِ اٌلِصيت داع: جانشني د پً باره  زىاىؤانريِ اٌلِصيت ىً د ‛دا ـر

َالَىً يػلَ او  د د رشيعج پً دائؽه کښېحً  زىاىؤد کَر  د ٌغًاولَيل يا ئې واوري،  ‚کښې ش اـو
  .ې ىصيب کړورد عهل کَلَ حَفيق  اىػېديين اضاکناحَ ة

َّم اِٰمــْْي بِـَجـاهِ الـنَّـبِـّیِ اْْلَِمــْْيَ ل َوَس َیْهِ َواٰلِٖه  عَل ََصّّلَ اهلُل َتَعاٰٰل 

 د درود رشيف فضيلت

ـ  حرضت  يَييً ـيػىا  فؽنايئ: زنا يَ اـاليم ورور وو، د مؽګ ًى پؿ ٌغً  عَلَیْهََرْْحَةُ اهللَِفيان ةو ع 
َل اهلُل بَِك اوکړو: چې  حؽييً ېنا پً عَب کښې اويلػو ىَ حپَس ن يعين اهلل پاک ـخا رسه څً  ؟َما فََع
ئيل: اهلل پاک زه اوخبښلم نا حپَس اوکړو: د څً عهل پً ونعاملً اوکړه؟ سَاب کښې ئې او

د  َصّّلَ اهللُ تَعَاٰٰل عَلَیْهِ َواٰلِه َوَسلَّملکً ةً ٌم د كاهِ عرياالىام چې ـتب؟ اوئې وئيل: نا ةً ضػيد يللک 
ّّلَ اهللُ تَعَاٰٰل عَلَیْهِ وَاٰلِه وََسلَّم‛نا ةً د ذَاب پً ىيج  ىَ ک ىَم ذکِؽ عري راحللَنتار َ، ‚ َص عهل ًپ  د دېيللک

َه  (364)القول البد یع، ص  .ةؽکج زنا خبښيً اوك
ـــبِــْيــب!      لْــَح ـــلَـی   ا ـــْوا  َع ُّ ـل لٰـی عَلـٰی   ُمـَحـمَّد        َصــ  َصـلَّـی اهلُل   تَعا

 رشتً جَړول څيګً دي؟ ولئخَر ولئد غري حمرم رسه د ورور

َال: ل د رسه غري حمرنً ش ركخً ډيؽه زر كائهيږي، کً د اصالح پً  ولئ، عَرولئد ورور ېع 
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َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   2پً باره کښې ش

َاب کښې وايئ چې دا عَ  ً کړے يش چې داـې کَل نياـب ىً دي ىَ س زنا د ىيج رسه پٌَ
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؟
َاب: د غري حمؽنً ورور، يا عَر سَړولَ رضورت نلخً، كؽآن کؽيم ٌفې ٌم سَړ کړي  ج

ُُُ﴿ اين دے:دي چياچنً اركاد رب  
ٌ
َوۃ
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مفلهان د  : ترجمهٴ كزنُاالِيمان [ومفهُ مَ ] (01،الحجرات:66)ٓ ﴾ِان

ىاحمؽنً ده  ولے چېدغً كان ٌؽه مفلهاىً زىاًى د مفلهان ـړي عَر ده، عَ ‚ .مفلهان ورور دے
پؽده فؽض ده ئې ىً ېوس د دې . َر  ع ًلاو کً رصف ًپ  ماخوذا( 631/ 66)فتاوٰی رضویہ ،   د َي ةل ورور ع

ًپ ىلصان ًة دا وي چې  سَړَل عَر ياسَړ كَي ورور  ع لېد  ،ده فؽضةيا ٌم پؽده  ىَ سَړ يش
 د پارهد زىاىً ‚ .ويشا   ةً د ىً کيػلَ اکر‛او  زياحً يشاو ةػىګايه  آزادي کښې ةً ئېعپل نييځ 

كؽآن کؽيم کښې دا ضکم دے چې ٌغً ةً غري حمؽنً ـړي رسه داـې ىؽنً او عَږه عربه ٌم ًى 
 .يشپيػا زړۀ کښې ةػ عيال او ةػګهان  پً کَي چې ٌغې رسه

ًى زىاًى هل پکار دي  ېوس د دې (1)
َل عربو د کً ىاحمؽنً رسهچې  داـې آواز پکار دے چې پً ٌغې کښې  ىَ پيښ يش َ رضورتک

ةاللک ـاده او ىارمل وي، ًى ِد عاىػي، ىً ِد مفکئ کيږي، او ًى ِد  چې ىؽيم او کلق ًى وي، ةلکً
چې  پکارىً ٌم ابلخً داـې اىػاز  .پً آزنائق کښې نتخال يشکؿ داـې لفټ ورکَي چې خمانظ 

ٌم اوس عَ پً وظِو عؾيؾ پاکفخان کښې  .خمانظ کؿ حً غصً وريش او ٌغً سيګ رشوع کړي
، څَک ئې حؽۀ او څَک ئې ورور عَر سَړ سَړه کړي وي ضاالت عؽاب دي، د چا ًى ئې آىټي

 دىػار ٌؽ ځائے وريلَر او  .وي چې ٌلًخ ًة رشيع پؽده وي وًىډيؽ کم ًة داـې کَر .ي يکړ
يږي ‚عَر ېوړويک ورو او مرش‛ عَر  ېد ښځ ي ىًعاوىػ يعين اوښ د دغً كان د عَر .پً ىَم اـو
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َر څً زړۀ  دکښې داـې ىؽيم نً کَئ چې  وؽيږئ ىَ پً عربکً د اهلل پاک ىً يَ  : ترجمهٴ كزُناالِيمان [ومفهُ مَ ] د رىځ 
 .ښً عربه کَئ آوپيػا يش،  ظهع
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َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   3پً باره کښې ش

يَ ځائے اکر  هپؽد يکټؽئ کښې ٌلاکن او سييکئ ةےپً يَ دفرت او ف ،پؽده ًى کَيييې ٌم ِښ يعين 
اوس عَ  .کَي Sales girls َوىکي زىاىً( َلـانان عؽڅَ د )يعين   او ،دي ٌم راغيل مالزنج ک

َىَ کښې دغفې اهلل پاک ِد مَىږ پً عپل ضفغ و  .د کيډيکټؽ پً ظَر اکر کَي ٌ م سييکئ پً بَف 
ايت .انان کښې اـو (016سنت،قسط:)ملفوظاِت امیِراہِل      

 اشتعهالَل څيګً دي؟ ( WhatsApp) وخَييدد اشاليم 
َال: َييػآيا اـاليم  ش  اىػېة ( WhatsApp)  د پارهد نػين اکروىَ پً عاظؽ راةعً کََل  ېع

 صَيت پيغام کَلے يش؟
َاب: َييػاـاليم  ج ً راةعً کََل  ېع َي ( Message) د  د پارهِد رضوحا ٌيڅ يَے  .اِـخعهال ک

ََل  (Message Audio) صَيت پيغام  د اىػېة (WhatsApp)  پًاـاليم عَر ًح  هل مؽکؾ  دک
ً،  ظؽفً رې حؽ دېاسازت نلخ ٌم ًپ عپل آواز کښې  دِ  خمانظ اـاليم عَر ٌم وي ةيا کً چې َپ

َد ده چې  .ًى يلږي پيغامکارډ كَے ير َس اـاليم عَر د کَر  د دېځکً چې دتلً دا اىػيښًي م
يػل پکار دي عَييػاـاليم  .ًح دا آواز اوريس ىارييؤ َكل نيډيا ًى لؽې اـو و هل عَ ٌفې ٌم د ـ

َكل  .ٌم ةلػِر رضورت او ډيؽ ًپ اضخياط رسه اـخعهالَي ئې ىړه دِ وةلکً اـاليم ور ځکً چې د ـ
ې كغص ًپ عپل ًةکؿ  نعؾ ز لکً يَ .يکيږپؽده دارو عللَ پؽدے ښاکره  وډيؽ د نيډيا ًپ ذريعً

َكل نيډيا د راحللَ ًى پؿ ٌغً  َه عربه اوکړي عَ د ـ جملؿ کښې د عَش ظتعئ پً ظَر يا ٌفې ي
اوويين  د عپل ِعؾَّت سيازهنعهَيل عربه د ظَفان كلک اعخيار کړي او ةيا ٌغً عؾت داره کؿ چې 

َكل  او فکؽةٍؽ ضال ٌؽ يَ کؿ هل ښً ـَچ  .ىَ ضريان پاحې يش پکار دے ځکً چې کً ًپ ـ
م ريکارډ ىً نيډيا ٌؽ يَ كَل و فعل  عَ يعين کؽاناً اکحبني ےفؽكخ ېيش ةيا ٌم دوه نعصَن ٌ 
.يليک

 ( 9)ملفوظاِت امیِراہِل سنت،قسط:(1)

                                                        

َنُ﴿ َُُُوُ:  لکً څيګً چې اهلل پاک فؽنايئ …1
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َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   4پً باره کښې ش

َم  َه”د ناشَنې ى َدل “ عج  يګً دي؟څکيښ
َال: َه‛د ناكَنې ىَم  ش َدل څيګً دي؟‚ عش  ايښ
َاب: َه‛ ج ََّرےد ‚ عش يَ نفتج رسه ىَم  پً دېکشَرې دي،  الٰع ةلکً د دىيا د ټَلَ ىً  نػييے ن 

َدَل کښې څً ضؽج نلًخ  (016)ملفوظاِت امیِراہِل سنت،قسط: .کيښ

 د يَ بل حتفے اشتعهالَل څيګً دي؟ ىاوکاو  ېد ىاو
َال: پً ٌغې ةاىػې د دواړو  ىَ آيا يش مالو ےحً کَنې حتف ېوادۀ پً مَكع چې زليم ًح يا ىاود  ش

 ضق وي؟ ًرصف د ٌغ ًح چې مالو يش ضق وي؟ يا چا
َاب: ٌغً د د   ماخوذا( 410/ 6)فتاوٰى ہندیہ ،  نالک دے، ےده ٌغً د حتف َيحً چې حتفً مالو ك چا ج

ل َكطالئ  عَ ےاسازت ًى ةغري ٌغً څزي ةل څَک ًى يش اـخعهاَل َكطالئ ع کً يَ ةل هل ئې ًپ ع
َاورک  (011)ملفوظاِت امیِراہِل سنت،قسط:.ړي ىَ څً نيع نلًخَل غ

 خاوىد ِد يَ بل رسه حصِو ظو شايت ښځً
َال: څً ضل راحً  د دې .رسه څً ذتَت نلخً م، ضاالىکً ناوډيؽ كک کَ اىػېزه پً عپلً ښځً ة ش

َال( SMSد ) .ةيان کړئ  پً ذريعً ـ
َاب: اػٍار ٌم کيږي ىَ  د دېضػه پَرې وي او د ىَرو عللَ پً خمکښې دکً دا كک د ةػګهاىئ  ج

ػګهاين، د زړۀ غيتج ة  ماخوذا( 06، حّصہ :  145/ 4ماخوذا، بہار شریعت ،  603/ 04)فتاوٰی رضویہ ،  .حَبً کَل فؽض دي
ـړے  يً رصف كک پيػا کيږک  (636/  6، احیاء العلوم)مترجم( ، 660/ 6)احیاء العلوم ،  .دے غً   ٌ ًى د زړه او

َكق کَي ةػګهاىئ د   (3415، تحت ادحلثی :  69/  41) دمعة ااقلری ،  .کښې څً ګياه نلخً ًپ دېىَ  لؽې کََل ک
                                                        

َم څً چې  ېاو ةےكکً پً حاـَ ةاىػ  : ترجمهٴ كزُناالِيمان [ومفهُ مَ ]‛ ( 06 غَيئ پيژين ک ىګٍتان دي نعؾزه يلکَىکې چېٌ 
 “۔ حاـَ کَئ
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َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   5پً باره کښې ش

ِنّ مِْن ُحْسِن الِْعبَّادَّةِ ‛ ي، ځکً چې ضػيِد پاک کښې دي:رضوري دىً ةً ةچ کيػل  عين د ي  ُحْسُن الّظَّ
ښً ګهان  ځکً  (3994، حدیث :  453/  3،  داوٗد )ابو ‚ .ےًى د ََىعتادح ښَد  مفلهان پً ةاره کښې ښً ګهان

فؽنايئ: د مؤنو  َرْْحَةُ اهللِ تَعَاٰٰل عَلَیْهةلکً اعيٰل ضرضت انام امحػ رضا عان  .الزم دي، دا ل پکار ديـاح
 يل واسب دي يعين د مفلهان څً عربه د ګياه ظؽف ةَحلل ىً دَکل َهحمنعاملً پً ښً ظؽف 

م ىَ يش مالو پکښې ډډه او کً ښً يحالش کړپکښې  ډډهپکار، ةلکً الزم دي چې ښً  ٌغً  ٌ 
 .کړي OKِد 

ـالَمخباري رشيف کښې د ضرضت ـي ػىا عيٰٰس  ّسَ ـلَیْـهِ اـل ٰلِه ىيب کؽيم  .يَ ضاکيج دے عَ َصّّلَ اهللُ تَعَاٰٰل عَلَیْهِ وَا

ـالَمضرضت عيٰٰس ‛ اركاد اوفؽنائيل: َوَسلَّم ّسَ َلَ اويلػو ىَ اوئې فؽنائيل:  عَـلَیْـهِ اـل يَ ـړے پً غال ک
! حا غال اوکړه؟ ٌغً اووئيل: واهلل )يعين پً اهلل لکً چې  ي(! نا غال ىً ده کړوي كفم نې دِ  اے ـړًي

ـاَلمضرضت عيیٰس ٌغً كفم اوکړو ىَ پً  ّسَ د عَِف عػا غلتً راغلً او اوئې فؽنائيل: زنا  اىػېة عَـلَیْـِه اـل
 ماخوذا(4333، حدیث :  315/ 6)بخاری ، ‚.ړهعَـرتګَ دوکً او

ؤِنودا څَمؽه د لَئے کهال عربه ده چې يَ  چې ًپ دروغَ ‛د اهلل كفم کَي ىَ ةيا زه څيګً اووايم  م 
]يعين ښً  فِو ػوض   ىَدرس دے چې څَمؽه کيػے يش  د پارهکښې زمَىږ  پً دې‚ .يكفم کَ
ـَچ پً ځائے  د دېنرالً مَىږ څَک اويلػل چې د ـلَ ىَټ اوچخََِي، ىَ  .ـاحل پکار دي ګ هان[

ښً ګهان څً کً د ‚ .وي حؽييًةً  ےٌم د دۀ ًة وي پؽيَح‛ دا ـَچ اوکړئ چې ‚ دا غال کَي‛چې 
 .باـئځي ىَ ٌغً راو  پکښې راو   ډډه

ؤِنود  ـاحل ډيؽ عاوىػ حً عَ ښً ګهان  ېپً ةاره کښې ښً ګهان كائهَل پکار دي او ښځ م 
ٌ م  ظالق لکً وران يش، ځکً چې د كک ًپ ةنياد ًبکَر ګيېٌلً ةً کَر چليږي،  ىَ يرضوري د

يَ کؿ وو، د ٌغً ٌم ًپ عپلً ښځً ډيؽ كک وو، د ٌغً  چې .دي نا داـې يلػيل .يکيږ ورکَلے
ًٌَ کړو، عَ ٌغً اووئيل چې زنا كک ىً عخهيږي ؤورور زه د ٌغً رسه مال  عؽآ .کړم، نا ٌغً ډيؽ پ

پً ةاره  د دېکَي ىَ  ٌ مکً ٌغً واكيع څً غلط  .ظالكً ورکړل ېًح در اعسؾېٌغً ٌغې  دا چې
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َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   6پً باره کښې ش

ئ ګيلؽپً  کً ښځً .فِو ػو ـاحئحاـَ عَ ض   .يکيږ ىً حپَس عَکښې ةً د كيانج پً ورځ ـخا ىً 
يږي چې پً خمانظ کَر کښې ٌغً چې ‛ ئي ىَ دا ةػګهاين ولې کَو هکښې والړ  ًح ګَريٌغً اـو

دغً كان ښځً  .حً ةً د دې پًخ ٌم ًى وي اعسؾې ًضاالىکً ٌغ‚ څً چکؽ دے ېرسه د د ًيا ٌغ
سَړ کړے دے، ًپ فَن  لنيئې فالىکئ رسه ‛ِد ٌم د عاوىػ ًپ ةاره کښې كک ىً کَي چې 

رسه د ده راةعً ده، ٌم ٌغې رسه لګيا  ةال ٌٰغېد ٌغې رسه کَي،  عربې ېاوږد ېاوږد اىػېة
عپل ملګؽي ًة عاوىػ  .کښې ٌم پخً ىً وي پً عَبًة وايئ ٌغې حً  ةالًح دا  اوس چې چا‚ .وي

غې رسه  َيـَچ ک ةً دارسه څً اکروباري عربې کَي او دا  دغً كان  .کَي عربېچې دا دٌ 
 .كيعان سيګَل کَي

 دريابكيعان عپل ختج پً ‛چې د ٌغې مضهَن څً داـې دے چې  راياد كًَح يَ روايج  نا
ٌغً حپَس کَي چې حا څً اوکړل؟ څَک وايئ  حؽيًي اچَي، د ٌغً کفان رادمع کيږي، ةيا اىػېة

ةيا يَ وايئ چې نا د  .دروغ اووئيل نېاوڅښل، څَک وايئ چې پً عللَ  نې رشاب چې پً عللَ
خً ي او ډيؽ پً عؾت رسه ٌغً څدا چې واوري كيعان پا .ښځې او عاوىػ پً نييځ کښې سػايئ راـو

 3016، حدیث :  0015)مسلم، ص ‚.يَي او وايئ چې اکر عَ بؿ حا کړے دےيپً ختج کښعپل ځان رسه 

َكطايلږي ماخوذا( ضاصلََل حً چې کَم څزي عَښ وي د ٌغې د  چا .دغً كان كيعان د ٌغً ىً ع
َكق ٌم کَي َاړئ چې ناًح  .ک مالو يش او د  ٌغًحاـَ حً چې څً عَښ دي ىَ حاـَ ةً دا غ

َكق ٌم ًة د پارهٌغې  او پً ٌغَيئ  يكيعان دا عَښَي چې ښځً عاوىػ سيګ اوکړ .کَئ ک
، ښځً عاوىػ ةريًح کړيدروازے  اول د ګياٌَىَ او غيبخَىَ كيعان د پاره د دې .کښې ظالق اويش

د حاـَ د عپل ذٌو ىً كک ةاللک اوباـئ او د ښځې  .د يَ ةل دكهيان سَړ يش او ةيا ظالق اويش
َلَْحْمُد ِِلّٰ دا ذٌو سَړ کړئ چې زنا ښځً  .داع کَئ پاره ! ښً ده، ځکً چې ٌغً د اهلل ىَم اعيل او ا

َكق اوکړئ او  له َىځ کَي ةالفؽض کً له َىځ ىً کَي ةيا ٌم کم از کم مفلهاىً عَ ده حاـَ ک
پً له َىځ ةاىػې ئې اعدت کړئ او خپپلً ٌم له َىځ کَئ، دغً كان ىيکئ کَئ او عپل نييځ کښې 
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َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   7پً باره کښې ش

ئ، ګين داـې اوالد ٌم حتاه يش او چې لکً کَر وران يش ىَ ٌغَيئ در پً در  ېنيي حمتج رسه اـو
َلَ مفلهاىاىَ کَروًى د انو مؽکؾوًى سَړ  اهلل کؽيم ِد مَىږ .يش ايت او اکش! چي د ټ د سګړو ىً اـو
 (011 قسط: )ملفوظاِت امیِراہِل سنت، .يش

 د خپلې ښځې رسه ښً شلَک کَئ
َال: د دې  دے، ےسَړ كَ‚ د ښځې ىَکؽ‛کً عاوىػ د عپلې ښځې رسه ىؽيم کَي ىَ علق وايئ  ش

 ؟ےڅً ضل د
َاب: يا ٌغې رسه  ـلَک کَيعَش اعالكئ  دکً يَ کؿ د عَِف عػا پً وسً عپلې ښځې رسه  ج

ً ةً دا پيغَرکيػلَ ‚ د ښځې ىَکؽ‛حً ورىؽيم کَي او علق  َل يػد ٌغً د زړه ازار ورکَي ىَ يلييا
لَک ساري ـايت او علق .ـتب وي ـ  فِو  کً ٌؽ  عَ عاوىػ هل پکار دي چې عپلې ښځې رسه ض 
 هةلکً ىَر کښې حتػييل ىً راويل ـلَک، او ٌيڅ لکً ِد ٌم پً عپل ىً ويهزړۀ  ٌغې دِ پً  څً وايئ

َصاً عپلَ ښځَ رسه عَ  ےد ےد عللَ اىػاز ةاللک ةػل كَ ًيف زناى ِد اعخياروي ىؽيم  ئېعص
َد دا علق د عپلې ښځې ًى نعايف  د دې .يؽ ةػ ويـلَک ډ ، يد عپل كان کهے ګيړ غَښخلةاوس

ٌغَيئ هل پکار دي  .واسب دي حؽيًي لغَښخوي ىَ نعايف  ےپً ښځً ِد ػلم کړ چا ضاالىکً کً
َاړې  ےکړ دا رضوري ًى ده چې ػلم دِ  .چې عپلې ښځې رسه نعايف حاليف کَي وي ىَ نعايف ةً غ

ً، ةلکً ا وغَښخلے يش ىَاضخيايط نعايف  کً ةلکً د  غَښخلاضخيايط نعايف  ٌم څً ضؽج نلخ
َلَْحْمُد ِِلّٰ  .سَړيږيښځې او عاوىػ ًپ نييځ کښې د نييې زياحيػَل ـتب  زه  چې زنا نعهَل دے !ا

َاړماضخيايط نعايف  ورځ راځي ىَ زه د نعافئ حؽکيب  کَنً ښًكًپ يا  ښًلکً څيګً چې  غ
 .يرسه ٌيڅ لکً ٌم د چا ًپ كان کښې کهے ىً راځي او ىً د چا عؾت کهيږ دې ،موسَړو

 آيا د طالق پً شَچ رسه طالق واقع کيږې؟
َال:    ؟يآيا د ظالق پً ةاره کښې ـَچ کََل رسه ظالق واكع کيږ ش

َال ( Facebook)د   ًپ ذريعً د عتػالؽكيػـ 
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َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   8پً باره کښې ش

َاب: ًپ مفئلَ ًپ ةاره کښې  د ظالقد    (1) .يظالق ىً واكع کيږ کََليج، د ظالق پً ـَچ ىً  ج
ىً کښې نػين نؼاکؽه  َاَل َاةًَى دتلً ىً ورکَل د دې، کَل ىً دي پکارـ  ةعضې وعج .کيږې ےس

ټَهل الړ يش  ةياحپَس اوکړي او  عربه ةػهل کړي ةل كان ـړے واكعً يَ كان پيښً كَي وي او
َاړي او د دواړو اوري ةيا د ظالق ‚ داراالفخا اٌلِفيج ‛ ځکً، مفئلً ةػهل کړي دواړه فؽيلني راغ

 (000)ملفوظاِت امیِراہِل سنت،قسط: .فيصلً ورکَي خعلقن

َم رسه لګَل څيګً دي؟ َم د خپل ى  د وادۀ ىً پس د خاوىد ى
َال:  ےآيا مفلهاىې زىاىً د وادۀ ًى پؿ د وادل د ىَم ًپ ځائے د عاوىػ ىَم د عپل ىَم رسه لګَل ش
َال( SMS)د يش؟  ً ذريعً ـ  پ
َاب: ډيؽه ده، کً کَر اوىً چليػو او  پکښېکښې رشاعً څً ضؽج نلخً، عَ ععؽه  پً دې ج
َ، دوه، در‛ عاوىػ ًى د  ېوس د دېىَم لګَي؟  چا دًة دا  ةيااوکړل ) يعين ظالق ئې ورکړو ( ىَ  ‘‘ېي

 ےتا عَ زىاىً د عپل عاوىػ ًپ ىَم پيژىػلصىو  .پالر ىَم لګَل پً ٌؽ صَرت کښې اعفيج دے
اوکړل ىَ مزس ةً څيګً وايئ؟ ةلکً ةيا ‚ ېيَ، دوه در‛ ئې کً عاوىػ .ده ىےي چې دا مزس فالکيږ

م ىَم ىً ٌغً دد عَ ًة ئې   .د ٌغً ىً ىفؽت ٌم ىً کيږيي او پالر عَ پالر وي او کيږىفؽت  ٌ 
  (000)ملفوظاِت امیِراہِل سنت،قسط:
 وي ىَ اودس کيږي؟ ئې کړےنيک اپ کً 

َال: َال( د)اودس کيږي؟  آيا کړے وي ىَ ئې کً نيک اپ ش َكل نيډيا پً ذريعًـ   ـ
َاب: َـخکے ىښخےکً څً داـې څزي وي چې د ٌغې  ج الىػې ىً ةٍيږي ىَ  ىً وي او اوبً د ٌغې پ
َـخکےکً ةاللک د حيَل ًپ كان وي چې  (031/  6، مرٓاة المناجیح ،  1/  0)فتاوٰی ہندیہ،  .ىً کيږي ةً اودس ئې  پ

                                                        

رسه ًى کيږي کَنً فؽنايئ: پً زړۀ کښې ظالق ورکََل   عَلَیْهََرْْحَُة اهللَِالٰع  ضرضت انام امحػ رضا عان …1
یہ ،  ۔پَې چې پً ژةً اوىً وايئ  (450/  06)فتاوٰی رضو
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َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   9پً باره کښې ش

َـخکے پؽې ىښخےةٍيږي ىَ اودس کيږي او کً د غَړو  پؽېىً وي او اوًب  وي ىَ اودس ًى کيږي،  پ
ٌم ًى  يو لکک كَځکً چې د ٌغې الىػې اوبً ىً ةٍيږي، ابلخً کً غَړي ٌم د حيلَ پً كان وي ا

 ٌغً پکار چې لګيػلے ىً دےةاىػې  اىػامَىَڅً داـې څزي د اودس پً  .ي ىَ اودس ًة اويشو
اکىَ پالق چې رالؽې کيږي[لؽي او را لؽې کيږي سفم  َـخکے يا د ىَ   .]لکً د آئل پييټ يا د چَىے پ

 (000سنت،قسط:)ملفوظاِت امیِراہِل  (691-659/ 0فتاوٰی رضویہ ،  .0/1)فتاوٰی ہندیہ ، 

 آيا د کَر خربې بل چاتً کَل پکار دي؟

َال: َال(آيا د کَر عربې ةل چاحً کَل پکار دي؟  ش  ) د يَ ناكَم ـ
َاب: َـَىً ٌ م کښېةاره ښً ناكَنان د کَر عربې ةٍؽ ىً کَي او د ةل چا د کَر پً  ج ىً  حپ

َالَىَ پً سَاب کښې ةعضې وعج يا عَ د کَر رازوىً ښاکره يش يا ةيػه  د داـې .کَي ـ
َـَىًةغري د رضورت ىً  ځکً .ےو صَرحَىَ کښې ىلصان ددواړپً  .دروغ وايئ  ىً دي کَل حپ

َـَكفهاكفم  .پکار څَ دي؟  دِ  څَ دي؟ ځانو دِ  څَ دي؟ لَرياىې ې دِ عَييػ‛ َنراًَل  ىً کَيحپ
 وايئ ىَ ےكَوي ىً  ئې وادۀکً د چبَ كخً؟  کَم کَم يَ؟ چبي د ےد ےكَ کَم کَم يَوادۀ د 

َكق ورهل کَئ دےولې ىً  ؟ عهؽ ئې زيات كَ زر زر ورهل وادۀ کً ىً كَے؟ ک
َـَداـې كفهً  .وغريه‚ اوکړئ! ځائے يش  ښځې چې يَ .ىً نعارشه کښې ډيؽ زيات کيږيحپ
ين ىَ د ٌغَيئ ةيل يځائے يش او کښين ىَ د ٌغَيئ ةيل مَضَاعت وي، ىارييً چې لکً يَ ياو کښ

خاىَد  .وي مَضَاعت دغً كان پً .وي  مَضَاعتاو د ناكَناىَ ةيل  .وي مَضَاعتةيل  دـو
اعحَ َخمخلف َـَو اکَي  عربې اىػېة مَض رصف د اکر  .ىً کَي، داـې ىً دي کَل پکارحپ

فيت امحػ يار ضکيم االنج ن .د كيانج پً ورځ ةً د يَ يَ لفغ ضفاب کيږي .عربه پکار ده
چې يَ کؿ وو د عپلې ښځې رسه ئې څً  ےد کړےضاکيج ىلل  ےډيؽ ښلکيَ عان ىعييم 

، ٌغً ملګؽي حؽييً حپَس اوکړو چې څً مفئلً ده؟ ٌغً سَاب ورکړو چې د کَر وو ئلامف
ةٍؽ کَي، لکً چې  عربېچې ةيػه د ښځې او عاوىػ  ةے غرييت دهعربه ةٍؽ کَل ښً ىً دي، دا 
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َه ىَ ةِ  ٌغً ملګؽي حپَس اوکړو  حؽييً ةيا ىَ .اآلعؽ ظالق اوكَد ښځې او عاوىػ سګړه زياحً ك
، اوس عَ اووايً کيً! څً مفئلً وه؟ ٌغً سَاب ورکړو چې ےد ےاوس عَ ـخا ظالق كَ

َه غري د پارهٌغً زنا  اوس وروره! کښې ىً  نعامالحَښځَ پً  وزىاىً ده، او زه د غري هةاللک ي
 303/  6،  669، البقرة ، تحت الآیۃ : 6)تفسیر نعیمی ،ٓ  .ځان عالص کړو ييًدغً كان ٌغً کؿ حؽ .پؽيَځم

داـې ٌَښيار کفان اوس پً نعارشه کښې څَمؽه دي! دتلً عَ د کَر د وراىيػو ىً  ماخوذا(
کيږي، او د ګياٌَىَ  ےدروغ وئيل ګاؤزر پً حٍهخَىً، او ګاؤزر پً غيبخَىً، ګاؤزر پً خمکښې

و دواړ .حتايه رشوع يش ىَ ىَرهچې د ٌغې ىً پؿ کَر وران يش  ةيا ـلفلً ةيلً رشوع يش
ِفيُظ وَّ حً دومؽه ګياٌَىً کيږي چې َ ظؽف َّلحَّ َّمَّاُن  ا اهلل پاک ِد مَىږ حً د رښخيا وئيلَ حَفيق  .الا

پً چا کښې واكيع  کً او ٌؽه رښخيا عربه ىَرو حً د کَلَ ٌم ىً وي، ځکً چې .راىصيب کړي
او عيب ةياىَل وي  د ةل کښې ةً ېٌغپً  ولے چې ل رښخيا ٌم وي، عَةياىَ ٌغًعيب وي او 

ًى د ةچ کيػَل ذٌو  د دېاهلل پاک ِد مَىږ حً  (066/  60)فتاوٰی رضویہ ،  .د ګياه يَ صَرت دے  دا
 (006)ملفوظاِت امیِراہِل سنت،قسط: .راىصيب کړي

لَ ېتً د نيډ زىاىؤ  حکم ىً کَلَ حکهت د ٌو
َال: يِع پً دوران کښې ش ـَ َّیْ ِمیْ  پً د  َّ  ِن ل یْ خْ ا رَّ لَ ضکم ىً د زىاىؤکښې  نضَّ  ےحً د نيډې ٌو

عَ  َرِِضَ اهللُ تَعَاٰٰل عَنْهَاؽه يا ٌاسِ ـيِ َػ ح  کښې څً ضکهج دے ضاالىکً ضرضِت  پً دې، ےكَ
لې وې؟  نيډې ٌو

َاب: ِي َػح يا ج ـَ لې وې او د اهلل  اهللُ تَعَاٰٰل عَنْهَاَرِِضَ ٌاسؽه  ضرضِت  د ةےكؽارئ او جمتَرئ ىً نيډې ٌو
َه او زىاىؤ حً  د پارهپاک کؽم رسه د ٌغې دا ادا رصف د ىارييؤ   اِسِتْثنٰيىً  د دېةايق پاحې ك

َه لَ  پً دې وسًاعم ظَر کهؾورې وي كايػ  ولے چېزىاىً  .ورکړے ك ٌغَيئ حً د نيډې ٌو
لَ ضکهخَىً پً څً کخاب کښې ىً  د زىاىَ ً نا داګؽچ ضکم اوىَکړے كَ  دينيډو ىً ٌو

َـخيل کً زىاىً نيډې ويه ىَ د ٌغَيئ  .کښې راځي ذٌوعَ يَ ضکهج د پؽدے ٌم پً  ل
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َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   11پً باره کښې ش

ََِزي ىػامَىًا  ـتبد ةػىګاٌئ  د پارهـړو  وچې د ٌغې پً ـتب نعاذاهلل د غري ږيةً ع
ياد ـاحئ! د رشيعج يَ ضکم ٌم د ضکهج ىً عايل ىً وي او د ټَلَ ىً لَئے ضکهج  .سَړيږي

َلَ ضکم کَل دي َصّّلَ اهللُ عَلَیْهِ َواٰلِه َوَسلَّمد اهلل پاک او د ٌغً د عَږ ضتيب   .د څً اکر کَلَ يا ىً ک

 ( 5)ملفوظاِت امیِراہِل سنت،قسط:

 جَړول څيګً دي؟ IDو خپلً خَييدد اشاليم 
َال: يِج ععار او کيزِي ععار وغريه پً ىَمَىَ ةاىػې د عپل ةِ  د زىاىً پً اىټؽىيټ ةاىػې ډيؽې ش

كائهيږي آيا د ٌغَيئ  ےاو پيز سَړوي چې د ٌغې پً وسً څَمؽه غلعې راةع IDک فيؿ ة  
 داـې کَل صطيص دي؟

َاب: َـف حففري وئيلَ ىً ني زىاىؤ حً د ـَرۀ ج  عىَر حعليم ورکړے كَے دے او د ـَرۀ ي
 .چې پً دې کښې د يَے زىاىً د مکؽ ذکؽ دے ي ديكَ کړے

فؽنايئ: د  َرْْحَُة اهلِل تَعَاٰٰل عَلَیْهچياچنً اعيٰل ضرضت، انام اٌلِفيج مَالىا كاه امحػ رضا عان       
َـف حؽدمً )و حففري(  صطيص ضػيد ىً ذاةج دي چې سييکَ حً  ةياىَل ىً دي پکارد ـَرۀ ي

َـف د حففري  چې ، ىَذکؽ دے د مکؽکښې د زىاىؤ  پً دېچې  زىاىً د كؽآِن کؽيم د ـَرۀ ي
يش کَم ځائے چې د  ےىَ د فيؿ ةک چلَلَ اسازت څيګً ورکَل يد يوئيلَ ىً نيع كَ

َدلحً عَ عپل ىَم ٌم  زىاىؤةےضيائئ عربې کيږي  َه لَر ده كايػ چې  .پکار يىً د ښ زنا ي
م يَ اـاليم ورور حً ةً پً ضارضييَ کښې ىً اعلم  مد ٌغې ىَم ورځي ځکً چې زه د ٌغې ىَ ٌ 

لې ىً عالص اعم د عپلَ لَريامَ او اىګَرياىَ ىَمَىً اعيل نا حً دا ىً دي  ةعضې علق د ع 
ىً عَښَم ىَ ةيا د ٌغې د ىَم پيز څيګً  اىػېد عپلې لَر ىَم د چا پً وړچې زه لکً  .عَښ

َعً وي او چې پً ٌغې د ډيؽو عؽاةياىَ ا اىػېعَښ کړم، کَم چې اعم ظَر ة و ګياٌَىَ جمه
يِج ةِ ‛ةٍؽضال کً څَک د  .کيږي ےً چې څً څً اچَللخکښې حصَيؽوىً، آوازوىً او پخً ن

َاړي چې ٌغً ػاٌؽدا  ٌغً او پيز کَالو کړي اىػېپً ىَم ة‚ ععار يعين د ‚ ةيج ععار‛ول غ
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َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   12پً باره کښې ش

ضػيِد پاک کښې پً داـې عللَ لعيج  .ةيا عَ دا ضؽام او ګياهِ کتريه ده ىَ ععار ضلييق لَر ده
ًپ ىَم ئې پيز ‚ ةيِج ععار‛د  ئې کً عللَ حً د دوکً ورکَلَ پً ىيجاو   (1) .ےد ےكَ ےوئيل

د دروغَ او  ګَري ىَ پً داـې صَرت کښېاودا پيز  دوکً يش اوچې علق  ويکَالؤ کړے 
 .ګياه ىً ٌم حَبً کَل واسب دي د دوکے

يًًَّ او يَّ رِ ً، كادِ يَّ ارِ عپل ىَم رسه عع  د چې  عَييػېاـاليم  ېکَن َِ يليک او آيئ ډي سَړوي  رََض
 عَييػېاـاليم  ېکَن .َصلً افؾايئضده او ىً  ډاډګريىًىً د ٌغَيئ هل ظؽفً يا پيز چلَي زنا 

د  هل ظؽفًٌغَيئ حً زنا  چې واكيع ععاريً دي او د چا پً مخري کښې چې ععاريج كامل دے
َ نا رسه عليػت و حمتج ـاحلَ واال زنا ىً وي ع ةلکً کً ععاريً .پيز چلَلَ اسازت نلً

ده د پټَلَ څزي  نعٰن لغَي  د دې‚ عَرت‛لفِغ  .پيز ىً چلَيٌم مفلهاىً نػين لَر ده ٌغً ِد 
ؼا د زىاىً  ٍٰ ةٍاِر رشيعج کښې دي: د زىاىً آواز ٌم عَرت دے  .ديَايل ده څادر او چار د پارهل

يګار  (4، حصہ :  116/  0)بہار شریعت ،  .يعين غري حمؽم حً ةغري د رضورت ىً اورولَ اسازت نلًخ ـِ ٍٰؼا ًپ  ل
اکر ىً  زىاىؤائيفج کښي پً پيز ةاىػې راحلل او ةازاروىَ او کَڅَ کښې ګؽځيػل د ةاضيا ښاو 

َه د چا پيز الئک دِ  چې دويئ عؽض دےو حً زنا نػين عَييػاـاليم  .دے چې  ځکًٌم ىً  ک
َكل نيډيا ظؽفخً حلل د اـاليم  .دا ٌم ىاالئيق ده  .و اکر ىً دےعَييػاىټؽىيټ چلَل او د ـ

ؼا چې څَمؽه کيػے يش  ٍٰ احئ د دېل  .ىً ځان اـو

 داعئے عطار
لَ ـَچ لؽي چې زنا کَنً نػين لَر عپل پيز ةيػ کړي او چې څَک  يااهلل! د عپل پيز کَالٌو

                                                        

َ  وايل حً يا غريِ  ضػيِد پاک کښې دي: څَک چې د عپل پالر ًى عالوه ةل چا …1 ًح د ننفَب کيػل
ً ٌغ دعَٰی  َ پ َ او د  ]او[ ةاىػې د اهلل پاک، ًاوکړي ى ً ًپ ورځ د كيانج ټفؽكخ ََل عللَ لعيج دے اهلل پاک ة

ً ىفل څً ىً ًد ٌغ  (4463، حدیث : 136)مسلم ، ص  .فؽض كتلَي او ى

www.dawateislami.net



 

 

  

 

َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   13پً باره کښې ش

دي د ٌغَيئ ټَلَ ةےضفاةً خبښيً  ينيع يش او کَنې چې د خمکښې ىً نيع كَ حؽييًٌغً 
ؽا  ث  يب فاظه يب َسيَّجد عاحَِن  ئې او پً سيج الفؽدوس کښې ېىصيب کړ ُ تَعَاٰٰل عَنْهَاالٌؾ ګاوىډ  رَِِضَ اهلل
نْی  .ېىصيب کړ ِيّ ِب ّنَ ل تَِم ا ا خ اہِ  َِج ِمنی ب َ ٰا ّّلَ  (5)ملفوظاِت امیِراہِل سنت،قسط:  َوَسلَّمَوَاٰلِهََٖعَلَیْهَََِاهللَََُص

َدل څيګً دي؟“ کريًش  ”ناشَناىَ جييکَ  د وړو َم ايښ  ى
َال: َدل‚ كکؽيً‛آيا د نػين ناكَنې ىَم ش  ؟يش ےکيښ
َاب: َدلَ کښې څً ضؽج نلخً‚ كکؽيً‛ ج ىَم څً فضيلج ٌم نلخً ةلکً  د دېعَ  .ىَم ايښ

َدلَ  د دېکيػے يش چې  علق ټَكې سَړې کړي او چې لکً دا نػين  پً وسً حؽييًىَم کيښ
د داـې ىَم  .نظ يشرسه پؽيلاىئ  د ىَم پً وسً دا د دېچې  کيػے يشناكَنً لَيً يش ىَ 

َدلَ پً ځائے ةٍرته دا ده چې د نػين ناكَناىَ او  عَـلَـیِْهُم الّسَاَلمؽامَ ىَمَىً د اىبيائے ک ٌلاکىَ کيښ
ٰـُّه تَـعَاٰٰلَو ةؾرګان ديو ََرِِضَ اهللُ تَعَاٰٰل عَنْهُمصطاةً کؽامَ  د  او د نػين ناكَناىَ سييکَ ىَمًَىََرِْحَهُُم الـل

َدل اىػېة َمَىَپً ىَم َرِِضَ اهللُ تَعَاٰٰل عَنْهُّنَاو ويلاحَ  صطاةياحَ  .يش ےکيښ
 پرده د ا مُّ اله ؤنيني بےنثاهل

َده        ؤنيني ضرضت ـ دي چې حاـَ  يىً حپَس اوکړے كَ: پً حاـَ څً كَ َرِِضَ اهللُ تَعَاٰٰل عَنْهَاد ا مُّ اله 
 .سَاب ورکړو: نا ضز ٌم کړے دے او عهؽه ٌم َرِِضَ اهللُ تَعَاٰٰل عَنْهَاىً ضز کَئ او ىً عهؽه؟ ٌغَيئ 

! زه ةً وي كفم پاک نې دِ  پً اهلل .ـيږموحً ضکم کړے دے چې زه پً کَر کښې ا اهلل پاک نا
ػائے :د راوي ةيان دے چې .ىً ووځماود کَر ىً ةٍؽ  ةيا ! چې ٌغً د عپلې دروازے كفم پً ع 

َه  ، الاحزاب ،  66)در منثور ،ٓ  .ىً ةيا د ٌغې سيازه راووحلً ٌغً ځائےچې د  پَرې حؽ دېىً راةٍؽ ىً ك

لآیۃ :  َده  حاـَ اوکخل (199/  6، 44تحت ا څَمؽه نتارک  َرِِضَ اهللُ تَعَاٰٰل عَنْهَاچې د ا مُّ اله ؤنيني ضرضت ـ
ىً ىفيل ضز ٌم  ېرصف د پؽدے د وس ئې ـَچ وو چې يَ ځل د فؽض ضز کَلَ ىً پؿ

ؼا اـاليم  .پً كان رش ٌم ىً وو اوساوىَکړو ضاالىکً ٌغً وعج د  ٍٰ و هل پکار دي عَييػل
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َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   14پً باره کښې ش

پً  .َ رسه رسه ٌؽ ځائے عپلً پؽده يليين سَړه کړيضؽنني ظيبني کښې د پؽده کَل پً چې
د اضؽام پً ضالج کښي د  .ـايتلګيػلَ ىً ځان  د ٌم ضيتَّ ااِلماکن ـړو رسه دِ  ظَاف کښې

ؼا څً کخاب يا ګخً  .ـاحل رضوري وي عَ پؽده کَل ٌم پکار دي ښاکرهنظ  د پاره زىاىؤ ٍٰ ل
ػا[ وغريه ِد نظ حً داـې ټَپئ  عَييػېاوىيٰس او عپل نظ ِد پؽې پټ کړي ةعضې اـاليم  ]س 

هَل اوچَلَ پً وعج  پً دېحً کپړه وي عَ  ېاچَي چې د ٌغې خم ََ کښې مفئلً دا ده چې د ع
َا چليػلَ پً وعج کښې چې لکً د  .ييږيل ىَ کفاره ةً الزنښې اىَرنظ پ ا کپړهکښې يا د ٌ

ؼا  ٍٰ ]چې داـې ئې ىيَيل وي پً ذريعً يا کخاب وغريه  ےد ګخ پاره دپؽيلاىئ ىً د ةچ کيػلَ  د دېل
 .نظ پټَل ةٍرت دي چې نظ حً ىً لګي[

 ځائے وي آيا ښځً او خاوىد بً پً جيت کښې يَ
َال: يږي؟ ه ةً پً سيج کښې يَدواړآيا ښځً او عاوىػ  ش  ځائے اـو
َاب: ه ةً پً سيج دواړوي ىَ دا كَي  اىػې!کً د ښځې او عاوىػ عاحهً پً ايهان ةآو يج ج

يږي کښي يَ لاخرة ، .ځائے اـو کً چؽحً ًپ دويئ کښې نعاذاهلل د چا  (366ص  )التذکرة باحوال الموتی وامور ا
 دايهان ـالنج پاحې ىً كَ ىَ دوزخ ةً ئې ځائے وي او څَک چې سيج حً الړل د ٌغَيئ ةً 

څً غم او فکؽ ٌم  ےسيج حً حلَىکي حً ةً د دوئيم فؽيق د سػائ .سييت رسه ىکاح اويش ةل
 (5)ملفوظاِت امیِراہِل سنت،قسط: .ىً وي ځکً چې سيج د غم او پؽيلاىئ ځائے ىً دے

 رشيع حيثيت څً دے د دې“ د لصَ بيبياىَ قّصً”
َال:  م، ىَلَلاکر اوكَ ىَ زه ةً د لفَ ةيتياىَ كصً  ےکً زنا فالىک خً اوکړه چېښکً چا َني ش

د ځان ىً راسَړې پَره کَل رضوري ىً دي دا كصې  ًخښيش چې دا ني ےدويئ حً اووئيل کً
څَ كؽآين ـَرحَىً اووائې ىَ يَ پً ځائے د كؽآن رشيف عخم اوکړئ يا  د دېدي  کړے كَي

َـ ةً نې ىَ پً زړۀ کښې هکً پَره ِم ىً کړ، هو کړي ًخښٌغً وايئ چې نا ني  ےكفها كفم ـو
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َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   15پً باره کښې ش

ً کړے يش؟راځي، دويئ   څيګً پٌَ
َاب:  .ىَ د ٌغې پَره کَل ٌم ىاسائؾ دي ًِد اونيل ًخښرشيع مفئلً ده کً د يَ ىاسائؾه اکر ني ج

ؼا د  ي،ةً ىً پَره کَ ٌغً ( 663/  3)بدائع الصنائع ، ٍٰ چا  کً ًخښلفَ ةيتياىَ كصً اوريػلَ يا وئيلَ ني’ل
حالوت کً څَک ئې  عَ .رشيف وئيل ٌم رضوري ىً دي ٰيس   ۀُسْورَ پً ځائے  د دېىَ  ًاونيل
ي کً څَک داـې کَ پَره ةً ىً ًخښني ےابلخً د لفَ ةيتياىَ د كص .ىَ دا ښً عربه ده کړي

عربه وم ىَ ښاکره َاکر اوكَ ىَ ىو د ناـغَحو له َىځ ةً ىً ک ےاونين چې کً زنا فالىک نيښخً
ل ىاسائؾه دي کَ نيښخًواسب ىً دي ةلکً داـې  اىػېپَره کَل پً ده ة ېخښده چې د دې ني

َدل وي چې د دې پً وسً  د پارهپَره کَلَ  نيښخېځکً چې د داـې  ةً د ناـغَحو له َىځ پؽيښ
 دا‚ سياب ـيػه كصً دد لفَ ةيتياىَ كصً، د كٍؾاده رس، او ‛ةً ةيػه ګياٌګاريږي ةٍؽضال 

څً  کً .نيل ىاسائؾه دي نيښخًو دي د دې څً رشيع ضيثيج نلخً د دې وئيل ا دروغټَلې 
ْورَ وئيل وي ىَ  َـخل ٰيس   ۀُس كصَ  ًپ دېٌم دومؽه وعج لګي کَم چې  پً دېيش  ےرشيف ِد اول

کم وعج لګي، ةيا د دې ةؽکخَىً ٌم كخً اوفضيلخَىً  پؽې ىً ةً ٌم د دېةاىػې لګي ةلکً 
س   ۀُسْورَ چياچنً ضػيِد پاک کښې دي چې يَ ځل  .ٌم َـخلَ ةاىػې ٰي لؿ ځلً كؽان  د رشيف ل

َـخلَ پاک َ  ېنعلَناحَ د کيم د وس د (6596،حدیث : 316/ 3)ترمذی، .ذَاب مالويږي ل ىً د دې كِصُّ
َدل ډيؽ مللک دي،  يكَ ةيا دا پً ذٌيَىَ کښ ىلق ےد ےرواج سَړ كَ ٌم دي د دې پؽيښ

ً ـائل د  .ورپفې لښخً ىً كَ راعفخلے د پارهپً زور نيلَ کَلے كَ  کَل عَ مَىږه رصف پٌَ
ً کَلَ ئې عپل فؽض پَره کړل، دا  َكق اوکړو ډيؽ ښً ئې اوکړل چې پً پٌَ ً کَلَ ک پٌَ

، بؿ د ٌغَيئ پً ضق يئې پؽيږد ىَ ٌلً ةً ئې نين ةً ةاىػې کؿ چې خمانظ يرضوري ىً د
 (60)ملفوظاِت امیِراہِل سنت،قسط: .کښې داع کَئ

 تلے يش؟وآيا د خاوىد د اجازت ىً بغري ښځً د کَر ىً بٍر 
َال: ٌغً  ]څَک اوځي او[ عاوىػ د اسازت ىً ةغري چؽحً حلل سائؾ دي؟ کًد د پارهآيا ښځې  ش
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َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   16پً باره کښې ش

اسازت اعفخل  ځکً حؽييًضق نٍؽ نعاف کړے وو  ]عاوىػ حً[ نيع کړے يش ىَ وايئ چې نا
يهايئ اوفؽنائ کښېةاره  پً دېرضوري ىً دي،   .ےٌر

َاب: )انرِي  .ةٍؽ وحلَ رشاعً اسازت نلخًد کَر ىً  ةے اسازحًؼِر رشيع( ښځې حً )ةال ع   ج
َاه کښې ىاـج نفيت صاضب اوفؽنائيل:(  ښځً پً ٌفخً کښې يَ ځل د وادلييَ رسه اٌِلفيج رسه ع

کښې رشاعً د اسازت اعفخلَ څً رضورت نلخً عَ ةيا ٌم دا  پً دېيش  ےمالويػلَ هل حلل
َان ےىؾددغً كان حمارم يعين  .ةٍرته ده چې د عاوىػ پً اسازت الړه يش لکً ورور عَر  عپل

يش عَ اسازت اعفخلَ  ےپً اکل کښې يَ ځل د اسازت ىً ةغري حلل د پارهوغريه رسه مالويػلَ 
 ( 30قسط: )ملفوظاِت امیِراہِل سنت، (335/ 04)فتاوٰی رضویہ،  .اويسرسه حلل پکار دي چې د کَر ناضَل ښً 

 اخصتل څيګً دي؟ ()بدفايل شګَنبد رپيدلَ رسه  ېشرتګ د د زىاىً
َال:  ګً اورپيږي ىَ څً کيږي؟رتً ـڅلکً چې د ښځې ښئ يا ګ ش
َاب: ٌ مرپياوً ـرتګً څښئ يا ګ کً (د ٌؽ چا) د زىاىً يا ىارييً  ج  .کيږيرسه ىً ور ږي ىَ ٌيڅ 

او ةػفايل اعيل ضاالىکً  ےـپريه وال ىًرپيػلَ  ېـرتګ څېګ ددي چې  عربېدا د عَامَ 
.ةػفايل اعفخل ىاسائؾ دي

صفطَ ةاىػې  421پً  مَّكْتَّبَُّۃ الْمَِّدینهد  د پاره َنعلَناح ىَرود  (1)
کخاب کښې دومؽه نعلَنات دي چې د دې  پً دې .نعالعً کړئ‚ ةػكګَين‛ملخهل کخاب 

َـخلَ ىً پؿ ةً ـخاـَ ـرتګې اوغړيږي او حاـَ ةً ضريان كئ چې ً پَرې دا مفائل نا حؽ ل  اـو
 .حً نعلَم ٌم ىً وو

 َىًد شاليم اخصتلَ جائز او ىاجائزه صَرت ېاو ىاو زلَم  د د وادۀ
َال: د ركخً داراىَ ىً ـاليم  کښېپً صَرت  َځائے کښيياـخل يَ د ېاو ىاو زليَم  د آيا د وادۀ ش

ږي او د وادۀ زلَهے او يدوران کښې مَوي او حصَيؽوىً ٌم سَړ پً دېچې  ؟اعفخل سائؾ دي
                                                        

ً كګَن اعفخل مفخطب دي ةػ…1  (039-031/ 4)حدیقہ ندیہ،   .كګَين اعفخل ضؽام او ىيک فايل يا ښ
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َالَىً ؤد زىاىانري اٌلصيت ىً   17پً باره کښې ش

 ىً ٌم ـاليم اعيل؟ َد غري حمؽم ېىاو
َاب: دا عَ ىاسائؾ دي چې ىاحمؽم ٌلخً  ےد ےكَ ےپً ـَال کښې چې کَم صَرت پَښخل ج
َد  َس خمانظ رسه  د ىاحمؽنً ـړو ېىاوچې  .د ٌغَيئ ىً ـاليم اعيل ېي او د وادۀ زلَهے او ىاووم

وي او دويئ پً عپل نييځ کښې لني ديو، ټَكې  خمانظ ىاحمؽنً زىاىًرسه زليم  د وي او د وادۀ
عَ  .ي ىَ داـې ناضَل سَړول ګياه دهغږيږٌم  ـيػرېکَي، د ةػىګاٌئ ناضَل وي او  ېټلال

لَرياىے وي او د حتائفَ لني ديو وي او ٌلخً  عَييػېکً رصف د کَر حمارم وي نراًل مَر 
َده ضؽکخَىً وي ىَ ةيا سائؾ دي ـيػرېڅَک ىاحمؽنً ٌم ىً وي او ىً    .وغريه څً ةےٌ

 (46)ملفوظاِت امیِراہِل سنت،قسط: 

َاب ورکَلَ صَرتَىً  د ىاحمرنً د پَرىِِج او شالم ج
َال:  کً څَک ىاحمؽنً پؽجنے اوکړي ىَ آيا د ٌغې سَاب ورکَل پکار دي؟  ش

َال(  )د ـيالکَټ ىً ـ
َاب: دي: کً زىاىً حً پؽجنے ورغے او ٌغً ةَډئ وي  کښې 144 ًصفط 5اِر رشيعج سدل ٍة ج

ىَ ىارييً ِد د ٌغې سَاب ورکړي، کً ځَاىً وي ىَ داـې سَاب ِد ورکړي چې ٌغً ئې ىً اوري، 
وي ىَ ـړے ِد سَاب پً زړۀ کښې  ًکً ځَاى ؽجنے ورغے او زىاىً سَاب ورکړوىارييً حً پ
کښې  ًپ دېٌم  (466/ 1)فتاوٰی ہندیہ، .رسه سَاب ورکَلے يش هزورپً ةَډئ وي ىَ کً ورکړي او 

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

  .ٌم واوري او کً ٌغً ځَاىً وي ىَ داـې سَاب ِد ورکړي چې ٌغً ئې ىً اوري
 (46)ملفوظاِت امیِراہِل سنت،قسط: (433/  6) فتاوٰی خانیہ، 
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