
  



 

 

 

 

d 

 

 

 



 



 1 | صفحه

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

إيله،   ونتوب  ونستغفره،  ونستعینه  حنمده  هلل  احلمد 
ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيّئات أعمانلا. من  
يهده اهلل فال مضّل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد  

أّن حممًدا  أن ال هلإ إاّل اهلل وحده ال رشيك هل،   وأشهد 
عبده ورسوهل، صّّل اهلل علیه وىلع آهل وأصحابه ومن  

 .تبعهم بإحساٍن إىل يوم ادّلين، وسلّم تسلیًما

بعد:أ حیض،    ما  هغه  راځي  ښځه  په  چې  ویين  هغه 
استحاضه او نفاس دي، دا  هل مهمو اکرونو څخه دي  
او اړوند احاکم یې بیان يش، همدا  چې وپېژندل يش 

اړه په  تر   رنګه  ویناوو  او سمو  ناسمو  د  د علماوو  یې 
منځ توپری وکړل يش. او د ترجیح ورکولو او یا ضعیف 
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ګڼلو پر مهال باید باور په هغه څه ويش چې د قرآن او  
 .سنت په رڼا کې راغيل وي 

ځکه دا دواړه بنسټزیې رسچیين دي؛ هغه چې احاکم 
تعایل  اهلل  د  پرې  ګان  بنده  چې  کوم  کیږي  بنا  پرې 

 .کوي او د هغه خلوا پرې ملکف شوي دي عبادت

او ځکه چې په قرآن او سنت باندې باور کولو کې د  
د   او  پاکوایل  نفس  د  پراخوایل،  سینې  د  سکون،  زړه 

 .اغړې خالصیدل دي

او ځکه چې دلې پرته نورو ته دیلل پلټل کیږي نه دا  
 چې استدالل پرې کیږي 

اهلل    صل   -ځکه چې د اهلل هل الکم او د هغه د رسول  
هل وینا پرته په بل څه کې حجت نشته،   - علیه وسلم  
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او همدارنګه د صحابه و د علماوو هل بنا په قول راجح، 
پدې رشط چې داسې څه پکې نه وي چې د قرآن او 
یا سنت رسه په ټکر کې واقع يش. او همدارنګه د بل 
صحايب هل وینا رسه په ټکر کې نه وي ، که چریته په  

داسې څه و چې دا یې خالف و ، نو  قرآن او سنت کې  
ی اخستل  دي  کې  سنت  او  قران  په  چې  څه  ې  هغه 

هل وینا رسه په    ېواجب دي او که چریته د بل صحاب
ټکر کې و، د ترجیح غوښتلو ته اړتیا یلدل کیږي او بیا 

تر منځ د راجح وینا واخیست نو که چېرې ل يشیې   .
)جګړه تاسو په خپلو کې د څه يش په باره کې هم نزاع  

او اختالف( وکړ، نو هغه )ىش( اهلل او د هغه رسول ته  
د آخرت   په ورځ  او  اهلل  په  تاسو  وګرځوئ که چېرې 
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ایمان لرئ، دا )اکر( ډېر غوره دى او د اجنام په حلاظ  
 .ډېر ښه دى

او دا نلډه یلکنه ده چې اړتیا ورته یلدل کیږي، د دې 
اړه   په  احاکمو  او  معلوماتو  د  اړه  په  ده، چې  وینو  یې 

 :الندې فصلونو ته شاملیږي

 د حیض معنا او حکمت يې لومړی فصل: •
 د حیض د وخت او مودې په اړه دویم فصل: •
هغه بیړين حاتلونه چې په حیض کې   دریم فصل: •

 .رامنځ ته کیږي
 د حیض د حکمونو په اړه  څلورم فصل: •
 استحاضه او حکمونه يې  پنځم فصل: •
 نفاس او حکمونه يې  شپږم فصل: •
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د هغه څه د اکرونې په اړه چې يا خو   فصل: اووم  •
حیض بندوي او يا يې هم راويل، او هغه څه چې  

 .محل منع کوي او يا يې غورځوي 
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د یو يش بهېدل او جریان ته وییل  حیض په لغت کې:
 .کیږي

هغه وینه ده چې په طبیيع توګه پرته    او په اصطالح کې:
ټالکو وختونو کې ښځو ته پیدا هل کوم سبب څخه په  

کیږي. نو دا طبیيع وینه ده، نه د کومې ناروغتیا، زخم،  
اوالد ضایع کېدلو او یا زیږون هل امله رامنځ ته کیږي. 
نو دا چې دا طبیيع وینه ده د ښځو  چاپرییال، هوا او  
حالت ته یې په یلدو توپری لري، دلې امله ښځې پکې 

 .اضحه توپری لري )یوه هل بلې( رسه ښاکره او و

چې لکه ماشوم د مور په ګیډه کې   حکمت پکې دا دی
نو هغه ډول خواړه نشې اخستل لکه څرنګه یې  وي 
چې هل ګېډې د باندې خلک اخيل، او تر ټولو پرې زړه 
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انسان خواړه   سواندی  څه  چې  کویل  نيش  یې(  )مور 
ورته ورسوي، نو دا مهال اهلل تعایل په مېرمنو کې د ویين  

فرازات پیدا کوي چې ماشوم یې هل خمې د مور  داسې ا
یا  او  پرته دلې چې خوراک  په ګیډه کې خواړه اخيل 
هل   نوم  د  چې  داسې  هغه  ولري؛  اړتیا  یې  ته  هضمولو 
ته   رګونو  وینه  یې  بیا  داخلیږي  ته  بدن  یې  الرې 
او   پورته  اهلل  نو  کیږي،  تغذیه  پرې  هغه  او  داخلیږي 

 .کیلوی ذات دی په ښایسته بڼې جوړوون

امله لکه   پدې حیض کې همدا حکمت دی، دلې  نو 
چې مېرمن امیدواره يش نو حیض یې بند يش، بیا نو 
کې،  حاالتو  لږو  ډیرو  په  مګر  راځي  نه  پرې  حیض 
یلدل  لږې  مېرمنې  ورکوونکي  شېده  رنګه  همدا 
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کیږي چې حیض پرې راځي په ځانګړې توګه د شېدو 
 .ورکولو په لومړي وخت کې
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 :پدې څپرکي کې دوه موضوع ګانې څېړل کیږي

 .هغه عمر چې حیض پکې راځي  لومړی موضوع: •
 .د حیض موده دویمه موضوع: •

هغه عمر دی چې اغبلا حیض پکې   لومړی موضوع نو  
راځي؛ چې هغه هل دولسو نه تر پنځوسو لکونو پورې دی  
او د ښځو حالت، چاپرییال او د ځای هوا ته په یلدو  

مېرمن   يش  هم  کیدی  وروسته  یا  او  وړاندې  دلې 
 .حایضه يش

آيا  پدې اړه اختالف لري چې:    -رمحهم اهلل    -علماء  
هغه عمر چې حیض پکې راځي ټایلک عمر دی چې هل  
هغه څخه نه وروسته کیږي او نه خمکې کیږي، او هغه  
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هل  ناروغۍ  د  راځي هغه  پرې  وړاندې  وينه چې دلې 
 امله وي نه د حیض؟ 

)یو  علماو  اړه  دی،   پدې  کړی  اختالف  رسه(  بل  هل 
  - وروسته دلې چې د اختالفاتو یادونه یې کړي    داريم

ټول زما په اند غلط دي، ځکه پدې کې مرجع   ویيل: دا
موجوده حالت دی؛ نو هر څومره چې وموندل شوه، که  
په هر حال او سن کې وي واجب دي چې حیض وګڼل  

 .يش. اهلل ښه پوهیږي

د شیخ  دا  او  ده،  سمه  ده  داريم کړې  دا خربه چې  او 
االسالم ابن تیمیه ټاکنه ده، نو هر لکه چې ښځه حیض 

حایضه ده، اګر که هل نهو لکونو ټېټه او یا    ویلده نو هغه
هل پنځوسو پورته وي. دا ځکه چې اهلل او رسول یې د 
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، او اهلل  يد  حیض حکمونه موجوده حالت پورې تړيل
نو  ټایلک،  ندی  سن  ځانګړی  کوم  ورته  یې  رسول  او 
احاکم  چې  دی  پکار  کول  رجوع  ته  حالت  موجوده 

الک هل قرآن  ورپوري تړيل دي، او ځانګړی عمر ورته ټ
او سنت څخه دیلل ته اړتیا لري، او پدې کې هیڅ دیلل  

 .نشته

د حیض مهال )موده( ده:  د وخت اندازه    دویمه موضوع 
 .یې

نو پدې کې علماوو سرت اختالف کړی دی؛ په نږدې 
شپږو او یا اووه قولونو رسه، ابن املنذر رمحه اهلل فرمایی: 

زی او  کمې  د  لپاره  حیض  وایی:  ډیل  مودې ځیین  اتې 
 .اندازه نشته
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ما وویل: دا قول لکه د داريم وینا چې وړاندې تېره شوه  
او هغه د شیخ االسالم ابن تیمیة ټاکنه ده، همغه صیحح 
داللت   پرې  اعتبار  او  سنت  قرآن،  چې  ځکه  دی؛ 

 .کوي 

لُونََك َعِن د اهلل تعایل دا قول:    لومړی دلیل یې:
َ
}َويَْسأ

ًذى َفاْعََتِلُوا النَِّساَء ِِف الَْمِحیِض َواَل 
َ
الَْمِحیِض قُْل ُهَو أ

 [.  222]ابلقرة:َتْقَرُبوُهنَّ َحَّتَّ َيْطُهْرَن{ 

او دوى هل تا نه د حیض په باره کې پوښتنه کوي، ته  
يه: دا يوه پلیيت ده، نو په حیض کې د ښځو هل مجاع  ووا

ش ډَډَه  په  مجاع  نه  )د  کېږئ  نږدې  مه  ته  دوى  او  ئ، 
 لپاره( تر هغه پورې چې پاکې يش. 
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نو اهلل تعایل د منع کولو وروسیت حد پاکوایل وټاکه، نه 
دا چې د یوې شپې او یا ورځې او نه د دریو ورځو  او 
نه د پنځلس ورځو تېریدل، نو دا پدې داللت کوي چې 

لکه    شتون دی. نود حکم علت د حیض شتون او یا نه  
يش وموندل  حیض  ثابتېږ  چې  لکه چېيحکم  او   ، 

 .يمینځه ځ ترې پاکه شوه احاکم یې هل

هغه چې د مسلم په صحیح کې ثابت دي   دویم دلیل:
اعېشې ريض اهلل عنها   -صل اهلل علیه وسلم    -چې نيب  

لکه چې هغې د عمرې لپاره احرام تړىل و او  ته وویل  
حیض پرې رایغ )هغه څه چې حاجیان يې کوي ويې 
کړه پرته د خانه کعبې هل طواف څخه تر دې چې پاکه  

 حدیث شې(.
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)خباري او مسلم( کې دي    او په دواړو صحیحو کتابونو 
ورته وویل: انتظار   -صل اهلل علیه وسلم    -چې نيب  

وکړه، لکه چې پاکه شوې نو تنعیم ته الړه شه( نو پیغمرب  
وروسیت حد   لپاره  منعې  د  ورته  وسلم  علیه  اهلل  صل 
پاکوایل وټاکه، نه دا چې ځانګړی وخت یې ورته ټایلک 

یض د  وي، نو دا پر دې داللت کوي چې حکم د ح
 .شتون او نه شتون پورې تړیل دی

دا یادې شوې اندازې او تفصیلونه چې هل    دریم دلیل:
فقهاوو یې چا پدې مسأهل کې یادونه کړې ده؛ نه د اهلل 

صل اهلل علیه وسلم    -تعایل په کتاب او نه د رسول اهلل  
په سنتو کې شته، رسه دلې چې بیانولو ته یې سخته   -

ک نو  کیږي.  یلدل  هغو اړتیا  هل  اندازې(  )دا  چېرته  ه 
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ته  اهلل  او  پوهه  یې  بندګانو  پر  و چې  )مسائلو( څخه 
پرې عبادت واجب دی نو خاخما به اهلل تعایل او رسول 
بیان   ته  ټولو  توګه  په ښاکره  علیه وسلم  اهلل  اهلل صل 
کړې وې، هغه احاکم چې اهمیت پرې مرتبیږي لکه 

داسې او  مریاث  طالق،  نکاح،  روژه،  نور   ملونځ، 
حکمونه. لکه څرنګه چې اهلل او رسول یې د ملونځونو  
بیان کړي  یې  او سجدې  ګانې  رکوع  شمېر، وختونه، 
لګښت   د  او  اندازه  نصابونه،  مالونه،  زاکت:  او  دي. 
ځایونه یې. او همدارنګه روژه، مهال او وخت یې. حج 

 او  ورپسې نور ورته مسایل.  

، کور ته آن د خوراک، څښاک، خوب، کوروايل، ناستې
او د حاجت د رفع  او ورڅخه د وتلو آداب،  ننوتلو  د 



 18 | صفحه

کولو  آداب، آن د ډبرو د استعمالولو شمېر)د اودس مايت  
پاک ځان  د  پس  نورې څخه  داسې  او  موخه(  په  ولو 

او اړیين چارې، هغه چې اهلل پرې دین کمال    ېباریک
ته رسویل، او پر مؤمنانو یې پرې خپل نعمت پوره کړی  

نْلَا َعلَْیَك دی. لکه څرنګه چې اهلل تعایل فرمایيل:   }َونَزَّ
ٍء{  [ 89]انلحل: الِْکَتاَب تِبَْیانًا لُُِّكِّ يَشْ

او مونږ پر تا باندې کتاب نازل کړى دى، په داسې حال  
)د دين( د هر يش لپاره )پکې( واضح بیان کې چې  

 دى.  

فرمايی:   تعایل  اهلل  َولَـِکن او  ُيْفََتَى  َحِديًثا  اَکَن  }َما 
ٍء{ يَشْ ُُكَّ  َوَتْفِصیَل  يََديِْه  بَْْيَ  ِي  اَّلَّ  .تَْصِديَق 

 [.111]یوسف:
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دغه )قرآن( داسې خربه بېيخ نده چې هل ځانه په دروغو  
لېکن   او  وي  شوې  کړى  هغو جوړه  د  قرآن(  )دغه 

)کتابونو( تصديق دى چې هل ده نه خمکې وو او د هر  
 .يش تفصیل )بیان( دى

نو چې لکه دا اندازې او تفصیالت؛ نه د اهلل په کتاب 
په سنت کې  اهلل علیه وسلم  اهلل صل  د رسول  نه  او 
شته، نو ښاکره شوه چې اعتبار پرې نشته، بلکه اعتبار 
رشيع   چې  هغه  کیږي؛  ورکول  ته  مسیم  حیض  په 
حکمونه یې د شتون او نه شتون پورې تړل کیږي. او  

داد مطلب  مې  څخه  دیلل  او  ددې  قرآن  په  چې:   ی 
سنت کې د دیلل نشتوایل خپپله د دې په بې اعتباروايل 

چې دا تاته پدې او نورو عليم مسألو کې    - دیلل دی  
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ځکه چې رشيع حکمونه پرته د اهلل    - ګټور تمامیږي  
هل سنت،   -صل اهلل علیه وسلم    -هل کتاب، د رسول اهلل  

 ښاکره امجاع او صحیح قیاس پرته نه ثابتیږي.  

سالم ابن تیمیة په خپله یوه قاعده کې ویيل: او  شیخ االا
دلې څخه د حیض نوم دی، چې اهلل پرې په کتاب او  
سنت کې زیات شمېر حکمونه تړيل دي، او د زیات او 
تر  حیضونو  دوو  د  نه  او  ښودلې،  نده  یې  اندازه    کم 

هل امله چې امت   ېمنځه پاکوایل د هغه عمويم ستونز 
ا ورته لري، او ژبه د یوې اندازې  پرې اخته دی او اړتی

او بلې اندازې تر منځ توپری نه کوي، نو چا چې پدې  
او   کتاب  د  چې  نه  هل شک  پرته  نو  وټالکه  اندازه  کې 

 .سنت خمالفت یې وکړ. خربه یې پای ته ورسیده
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اعتبار، یعنې صحیح او مقبول قیاس، هغه   څلورم دلیل:
 دی، نو  داسې چې اهلل تعایل د حیض المل رضر ښودیل

لکه چې حیض رامنځ ته شو نو رضر شته، پدې کې نه 
د دویمې او لومړۍ ورځې او نه د څلورمې او دریمې  
او  شپاړسمې  د  خو  نه  او  شته.  توپری  منځه  تر  ورځې 
پنځلسمې ، او نه د اتلسمې او اوولسمې ورځ تر منځ  
توپری شته. نو حیض، حیض دی او رضر هماغه رضر  

توګه په دواړو ورځو کې شته،   دی، او علت په برابره 
نو څنګه د دوو ورځو تر منځ توپری صحیح کیدیل يش، 

 رسه دلې چې په علت کې رسه برابرې دي.
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آيا دا د صحیح قیاس خالف اکر ندی؟ آيا په صحیح  
قیاس کې دواړه ورځې رسه برابرې ندي؟ په دې وجه  

 .چې په علت کې رسه برابرې دي؟

اوو تر منځ اختالف او  د ټاکونکو د وین  پنځم دلیل:
کې   مسأهل  پدې  چې  کوي  داللت  پدې  دا  ګډوډي، 

)پریکړې( لپاره ورګرځیدل  داسې دیلل نشته چې د  
، بلکه دا اجتهادي حکمونه دي چې کیدی واجب وي 

يش صحیح او یا غلط وي، هیڅ یو یې په پریوۍ کې پر  
او د اختالف پر مهال قرآن او  نه لري،  بل لومړیتوب 

 .ورګرځیدل ديسنت ته 

نو لکه چې د دې قول پیاوړتیا ښاکره شوه چې: د لږ او 
ډیر حیض لپاره ټالکې اندازه نشته، او همدا راجح قول 
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دی، نو پوه شه چې هره هغه وینه چې ښځې ویلده او  
نه  نور  داسې  او  زخم  لکه  یې  علت  ځانګړی  کوم 
درلوده، نو دا د حیض وینه ده، پرته دلې چې په وخت 

ر رسه اندازه کړی يش، مګر دا چې په دوامداره او یا عم
توګه په ښځه راځي او هیڅ نه پرې کیږي او یا دا چې 

په میاشت کې يوه او  د نلډ مهال لپاره پرې يش لکه :   
 يا دوه ورځې، نو دا به استحاضه وي.  

ژر دی چې د استحاضې او د   -ان شاء اهلل تعایل    -او  
 .ړاندې يشمعلومات و  هیغ حکمونو په اړه به

اصل دادی چې هر هغه  شیخ االسالم ابن تیمیة ویيل:  
څه چې هل رحم نه راوځي هغه حیض دی، تر دې چې  

   ديلل پیدا يش چې استحاضه ده.
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هره هغه وينه چې راغله حیض دی، همدارنګه وایې:  
او يا زخم وينه ده.   که پدې نه پوهېده چې دا د رګ 

 وينا يې پای ته روسیده. 

ل قول  دا  ټولو او  تر  نظره  هل  دالیلو  د  چې  څرنګه  که 
صحیح دی، همدا رنګه پرې پوهېدلو او درک کولو ته 
هم نږدې دی، او په عمل او تطبیق کې د هغه څه په  
پرتله آسانه دی چې ټاکونکو یې یادونه کړې ده، او  
کوم څه چې دا ډول وي نو هغه د منلو وړ وي، ځکه 

دې رسه چې  چې د اساليم دین هل روحیې او هغې قاع
فرمایيل:  تعایل  اهلل  لږوي.  اړخ  او سهولت دی  آسانتیا 

يِن ِمْن َحَرٍج {  قال اهلل تعایل:   }َوَما َجَعَل َعلَْیُکْم ِِف ادلِّ
 [78]احلج:
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او په تاسو يې په دين کې هېڅ حرج )مشقت( نه دى  
 ايښى.  

دي:   فرمایيل  وسلم  علیه  اهلل  صل  )پېغمرب(  دين او 
به   پرې  مګر  سختوي  نه  يې  هیڅوک  او  دی،  آسانه 
اغلب يش، نو)په عبادت کې( سخيت مه کوئ، آساين 
رامنځ ته کړئ لکک شئ او برابر شئ او خلکو ته زيری  

 .خباری روایت کړی دی  ورکړئ.

و   هل اخالقو څخه دا  -صل اهلل علیه وسلم    -او د هغه  
ورکړل   ندی  واک  منځ  تر  چارو  دوو  د  هیڅلکه  چې: 
شوی مګر دا چې هل دواړو آسان یې غوره کړی، پدې  

 .رشط چې ګناه به نه وه 
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اکرثه وختونه چې ښځه حامله يش : د امیدوارې حیض
فرمايی:  اهلل  رمحه  امحد  امام  بندیږي،  یې  وینه  نو 
پیژندل   رسه  ودريدلو  په  وينې  د  ښځې  امیدوارې 

لک که کیږي،  نو  وګوري،  وينه  ښځه  امیدواره  چې  ه 
چریته هل زيږون څخه لږه موده وړاندې وه لکه دوه يا  

   درې ورځې او درد وررسه و نو نفاس ده.

او که چریته هل زيږون څخه زياته موده وړاندې وه، او  
يا هل زيږون څخه کمه موده وړاندې وه خو درد وررسه  

وي تر څو يې  نه و، نو نفاس نده، خو آيا دا به حیض  
أحاکم پرې جاري يش او کنه د ناروغتیا هل امله به وي 

 .تر څو د حیض حکم ورنکړل يش



 27 | صفحه

پدې کې د علماوو تر منځ اختالف دی، خو صحیح  
خربه دا ده چې دا حیض دی که چریته د اعدت په څېر 
حیض وه، ځکه په اصل کې کومه وینه چې په ښځه 

المل موجود راځي هغه حیض وي، مګر دا چې کوم بل  
او  قرآن  په  او  وي،  ګرځیدیل  مانع  حیض  د  چې  وي 
ښځې  امیدوارې  په  چې  نشته  څه  داسې  کې  سنت 

 .حیض نه راځي

او همدا د مالک او شافيع مذهب او د شیخ االسالم ابن 
مخ ، او بیهيق   ۳۰تیمیة ټاکنه ده؛ په اختیاراتو کې وايی: 

ویل  بلکه  حاکیتوي،  بڼه  په  روایت  د  څخه  امحد  هل 
 کیږي چې هغه بریته ورګرځیدیل. 

 .وینا یې پای ته ورسیده
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حکم  هغه  ته  حیض  ښځې  امیدوارې  د  بناء  نو 
د غری امیدوارې لپاره ثابتیږي، ملګر  ثابتیږي کوم چې  

 :کېدوو مسایلو په 

طالق، د غری امیدوارې ښځې طالقول    لومړۍ مسأله:
په حیض کې چې عدت تېرول پرې الزم وي حرام دي، 
خو د امیدوارې ښځې طالقول )په حیض( کې حرام 
امیدوارې ښځې  پر مهال د غری  ندي. ځکه د حیض 

خم قول  دې  د  تعایل  اهلل  د  دي: طالقول  کول  الفت 
} تِِهنَّ  [ 1]الطالق: }َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ

نو دوى په خپل )مناسب( وخت د عدت کې طالقې  
کړئ. خو د امیدوارې طالقول د حیض په حالت کې  
بیا د دې قول خمالف ندي، ځکه چا چې حامله طالقه  
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کړه، نو د عدت هل خمې یې طالقه کړې ده ، برابره ده 
چې حیض ولري او که پاکه وي، ځکه د هغې عدت 

هل یې  طالقول  امله  دلې  دی.  رسه  محل  نه    په  مجاع 
 .وروسته حرام ندي، د نورو پر خالف

مسأله: نه   دویمه  عدت  رسه  حیض  په  امیدوارې  د 
ترییږي، د نورو د حیض پر خالف؛ ځکه د امیدوارې 

ه ترییږي مګر د محل په زیږولو رسه، برابره ده  نعدت  
پر  قول  دې  د  تعایل  اهلل  د  نه.  یا  او  کېدهل  حیض  که 

مْحَالِ اساس:  
َ
األ ْوالَُت 

ُ
{    }َوأ مَحْلَُهنَّ  يََضْعَن  ن 

َ
أ َجلُُهنَّ 

َ
أ

   [.4]الطالق:

او امېدوارې )حامله( ښځې )چې دي( د دوى عدت 
 .دا دى چې محل )بىچ( وزېږوي 



  30 | صفحه



 31 | صفحه

هغه بیړين حالتونه چې په حیض کې رامنځ ته کیږي،  

 :څو ډوله دی

کموایل او زیاتوایل، لکه چې د یوې ښځې   لومړی ډول:
شپږ   اعدت  اوومې  )میاشتین(  وینه  نو  وي،  ورځې  

اووه ورځې  یې  دا چې اعدت  یا  اوږده يش،  ته  ورځې 
 .وي، خو په شپږمې پاکه يش

خميک وایل او وروسته وایل: لکه چې اعدت    دویم ډول:
یې د میاشتې په اخر کې وي نو حیض د میاشتې په رس 
کې پرې رايش، او یا دا چې د میاشتې په رس کې وي 

 .رايشخو په اخر کې پرې 

علماوو د دې دوو ډولونو په حکم کې رسه خمالفت 
کړی دی، خو صحیح دا ده چې هر لکه یې وینه ویلدهل 
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هغه حایضه ده، او هر لکه چې پاکه شوه نو هغه پاکه  
ده، برابره ده که هل اعدت څخه یې مریيض زیاته او یا  
کمه وه، او همدارنګه برابره ده که خمکې پرې راغيل 

ته. او وړاندې په تېر څرپیک کې پدې اړه  وي او یا وروس
دیلل تېر شو، ځکه چې رشیعت د حیض حکمونه د  

 .هغه په شتون او نشتون پورې وتړل

او دا د شافيع مذهب او د شیخ االسالم ابن تیمیة ټاکنه  
ترې  یې  مالتړ  او  کړی  تقویه  خاوند  املغين  د  او  ده، 

ار  کړی او ویيل یې دي: که چریته اعدت ته داسې اعتب
ورکول کېده لکه چې په مذهب کې وویل شو، نو نیب  

به خپل امت ته بیان کړی و   -صل اهلل علیه وسلم    -
او هیڅلکه به یې هل خپلې نیټې پدې اړه وینا وروسته  
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وینا   د  څخه  وخت  خپل  هل  چې  ځکه  وه.  نه  کړې 
وروسته وایل جایز ندی، او مېرمنې یې او نورې ښځې  

اړتیا لري، نو هیڅلکه به یې  په هر وخت کې بیانولو ته  
صل اهلل علیه    -هل ویلو غفلت نه و کړی. او هل هغه  

ندي    -وسلم   بیانول  او  یادونه  اړه  په  اعدت  د  څخه 
راغيل مګر د مستحاضې په حق کې. وینا یې پای ته 

 .ورسیده

زیړوایل او یا خړوایل، داسې چې وینه زیړه    دریم ډول:
ا خړه د زیړوايل او وګوري لکه زوي )د زخم اوبه( او ی

توروايل تر منځه، نو که دا د حیض په جریان کې وي  
نو  وي  وړاندې  څخه  پاکوايل  هل  متصل  ورپسې  یا  او 
حیض دی، د حیض حکمونه ورته ثابتوو، او که چېرته 
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هل پاکوايل څخه وروسته وه نو حیض نه دی. د ام عطیة  
اساس   پر  قول  د  عنها  اهلل  پاکوايل ريض  هل  به  )مونږ 

ګاڼه(ور  هیڅ  خړواىل  او  زيړواىل  په   وسته  داود  ابو 
 صحیح سند رسه روایت کړی دی.

بعد  او خباري هم روایت کړی دی پرته هل دې وینا یې )
یعنې وروسته هل پاکوايل، خو خپپله وینا یې ورته    الطهر(

)باب الصفرة والکدرة یف غری  داسې باب ایښودیل دی:  
او خړوايل په باره ( یعنې دا باب د زیړوايل  أيام احلیض

 کې وروسته د حیض هل ورځو څخه دی.  

د   رسه  وینا  پدې  ویيل:  یې  کې  رشحه  ابلاري  فتح  په 
اعئشې حدیث ته چې وړاندې تېر شو پدې وینا رسه 

تر دې چې سپْي   یعنې  )حَّت ترين القصة ابلیضاء(یې:  
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واىل وګورې. او د ام عطیة د حديث تر منځه چې د  
ت کولو  مجع  دی  حديث  هغه:  باب  چې  کوي،  اشاره  ه 

يعنې د اعئشې حديث پداسې حالت باندې محل کیږي  
کې  ورځو  په  حیض  د  خړواىل  او  زيړواىل  لکه  چې 
وګوري، خو د حیض هل ورځو پرته نو بیا هغه چې ام 
اعئشې  د  او  ورسیده.  ته  پای  يې  وينا  وييل(  عطیة 
حديث هغه چې اشاره يې ورته کړې ده هغه دی چې  

رسه خمکې دلې باب څخه معلق ذکر  خباري په تاکید  
کړی دی، چې ښځو به هغې ته تکه يلږهل) داسې يو  
څه چې مېرمنې پرې ځان ګوري تر څو پوه يش چې  
آيا د حیض څه اثر پایت دی کنه( په هغې تکه کې به  
يې   به  ويل  نو  و  زيړواىل  پرې  به  بیا  وه  مالوچ)پنبه( 
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ونه   اوبه  سپینې  تاسو  چې  څو  تر  کوئ  مه  :)بیړه 
  ورئ(.ګ

د  یې  رحم  چې  دي  اوبه  سپیين  ابلیضاء:  القصة  او 
 .حیض د ودریدو پر مهال غورځوي 

په حیض کې وقفې راتلل، داسې چې یوه   څلورم ډول:
ورځ وینه وګوري او بله ورځ پاکوایل او داسې نور نو  

 :دا دوه حاتلونه دي

چې دا )حالت( د ښځې رسه تل په هر   لومړی حالت:
وخت کې مل وي، نو دا د استحاضې وینه ده، څوک 

 .یې چې وګوري د استحاضې حکم ورته ثابتیږي

حالت: بلکه    دویم  وي،  نه  مل  رسه  ښځې  د  تل  چې 
صحیح   لپاره  پاکوايل  د  او  راځي،  پرې  وختونه  ځینې 
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 رمحهم اهلل   -وخت لري، نو پدې پاکوايل کې هم علما  
تالف لري، چې آیا دا پاکوایل ده او که د حیض اخ  -

 احاکم پرې جاري کیږي؟ 

د شافيع مذهب په خپلو دوو اقوالو کې تر ټولو صحیح 
دا دی چې د حیض احاکم پرې جاري کیږي، نو حیض  
د   الفائق  د  او  تیمیة  ابن  د شیخ االسالم  دا  او  به وي، 

 خاوند ټاکنه او د أبو حنیفة مذهب دی.  

ځکه چې سپیين اوبه پکې نه یلدل کیږي، او ځکه  
يک او وروسته به  چې که پاکوایل وګڼل يش نو هل هغه خم

او  نشته،  ویونکی  هیڅ  )قول(  پدې  چې  وي،  حیض 
کنه نو عدت به په قرء رسه په پنځو ورځو کې تېر شوی 
و؛ او همدا رنګه که پاکوایل وګڼل يش، نو په هرو دوو  
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او  د حرج  نورو شیانو رسه  او  په غسل  به  ورځو کې 
سخيت  کې  رشیعت  چې  دا  حال  کېده،  سبب  سختۍ 

 .نشته، احلمد هلل

او د حنابله و هل مذهب څخه مشهوره دا ده چې وینه 
حیض دی، او وچوایل پايک ده مګر دا چې دواړه یوځای  
به  وینه  زیاته  هغه  نو  يش.  زیات  نیټې  هل  حیض  د 

 .استحاضه وي

دې ته بايد پاملرنه ويش چې د  او په مغين کې يی ویيل:  
وينې ودريدل چې هر لکه هل يوې ورځې کم و نو هغه  

ندی، د هغه روايت پر اساس چې مونږ د نفاس   پاکواىل
په برخه کې راوړی دی، چې هغه به هل ورځې کمې 

ان شاء اهلل    -مودې ته نه ګوري او دا صحیح خربه ده  
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ځکه وينه يو ځل جاري کیږي او بل ځل ودريږي،    -
ته  کولو  غسل  ساعت  په  ساعت  چې  څوک  هغه  او 

په دين اړويستل يش، پدې کې ورته سخيت ده او سخيت  
  کې نشته.

}َوَما َجَعَل َعلَْیُکْم  د اهلل تعایل د دې قول په دیلل رسه:  
يِن ِمْن َحَرٍج {  [ 78]احلج: ِِف ادلِّ

او په تاسو باندې يې په دين کې هېڅ حرج )مشقت(   
   نه دى ايښى.

هل يوې ورځې د کمې مودې لپاره د ويين ودريدل  وايی:  
وګو داسې څه  دا چې  مګر  ندی،  په  پاکواىل  ري چې 

)پاکوايل( يې داللت وکړي لکه د وينې پرې  کیدل يې 
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چې د اعدت په وروستیو کې وي او يا دا چې سپیين  
 .اوبه وګوري. وينا يې پای ته ورسیده

نو د املغين دا قول به د دواړو قولونو تر منځه منځمهایل 
 .وي، اهلل په سمو ښه پوه دی

ښځه یوازې په وینه کې وچوایل، داسې چې    پنځم ډول:
رطوبت وګوري، نو که دا د حیض په جریان کې و او  
یا ورپسې جوښت هل پاکوايل خميک و نو دا حیض دی، او 
که چېرته هل پاکوايل وروسته و نو حیض نه دی. ځکه  
او  زیړوایل  چې  دی  دا  حالت  وروسیت  هغه  د  چې 

 .خړوايل وګوري، او دا یې حکم دی
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نه زیاتیږي خو مونږ  حیض ډیر حکمونه لري چې له شلو  

دلته هغه حکمونه یادوو چې ډیره اړتیا ورته لیدل کیږي،  

 :له هغې څخه

نفل    ملونځ:   لومړی: او  فرض  ښځې  حائضې  پر  نو 
ملونځونه حرام دي، او ورڅخه نه صحیح کیږي، همدا  
پوره  یو  د  چې  دې  تر  واجبیږي  نه  پرې  ملونځ  رنګه 
نو بیا  په اندازه وخت یې نه وي ترالسه کړی،  رکعت 
پرې واجبریي، برابره ده که د وخت په لومړي رس او یا  

 .یې پای کې دومره اندازه وخت موندیل وی 

بیلګه:د   پیل کې  په  لویدو څخه    وخت  ملر  د  پر ښځې 
وروسته پداسې وخت کې حیض راىش چې د یو رکعت 
په اندازه وخت پاتې وی، نو لکه چې پاکه شوه ورباندې 
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واجب دي چې د ماښام ملونځ راوګرځوي، ځکه د یو 
چې   دلې  خمکې  و  مونل  یې  وخت  اندازه  په  رکعت 

 .حیض پرې رايش

ښځه د ملر هل راختو څخه د یو    ه:د وخت په پای کې بیلګ
رکعت په اندازه خمکې هل حیض نه پاکه شوه، نو لکه چې  
ملونځ  سهار  د  چې  دي  واجب  پرې  کړي،  پاک  ځان 
راوګرځوي، ځکه دومره وخت یې هل هغه نه موندیل و  

 .چې د یو رکعت کولو لپاره بسنه وکړي

ومونده  دومره  څخه  وخت  هل  حایضې  چېرته  که  خو 
یو   پوره  لومړي چې  په  مثال  کوي،  نه  بسنه  ته  رکعت 

مثال کې چې د ملر هل ډوبیدو څخه یوه حلظه وروسته 
پرې حیض رايش او یا په دویم مثال کې د ملر هل راختلو  
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نه یوه حلظه خمکې هل حیض نه پاکه يش. نو ملونځ پرې 
واجب ندی، د پیغمرب صل اهلل علیه وسلم د دې قول 

يو رکعت و موند، نو   چا چې د ملانځه څخهپر بنسټ:  
؛  په حقیقت کې ملونځ يې موندىل دی. مفهوم يې دا دی 

، نو ملونځ يې نه  که چا هل يو رکعت څخه کم وموند
 .دی موندىل

او که چېرته یې د مازدیګر هل ملانځه څخه د یو رکعت 
وخت وموند، نو آیا د ماسپښنی ملونځ پرې هل مازدیګر 

د   دا چې  یا  او  ملانځه هل  رسه واجب دی،  د  ماخوسنت 
وخت څخه یې یو رکعت وموند، نو آیا د ماښام ملونځ  

 پرې د ماخوسنت رسه واجب دی؟
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خو   دی،  اختالف  منځ  تر  علماوو  د  کې  دې  په  او 
صحیح خربه دا ده چې نه پرې واجبیږي مګر هغه چې 
او  مازیګر  د  یوازې  هغه  او  وي،  موندیل  یې  وخت 

 ماخسنت ملونځ دی.  

د دې قول په دیلل:    -اهلل علیه وسلم    صل   -د پېغمرب  
چا چې هل مازديګر څخه يو رکعت و موند، خمکې دلې 

دی. موندىل  يې  مازديګر  نو  يش  ډوب  ملر  متفق   چې 
 علیه حدیث دی.  

پیغمرب   چې:   -نو  ویيل  دي  نه  وسلم  علیه  اهلل  صل 
   ماپښْي او مازيګر يې موندىل دی.

پښنی واجبیدل یاد کړي، اصل کې  ساو نه یې پرې د ما
مالک  او  حنیفة  ابو  د  دا  او  دی،  خالصول  اغړې  د 
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مذهب دی، په رشح املهذب کې ورڅخه حاکیت شوی 
 .دی

او د اهلل یادول، اهلل اکرب وییل، سبحان اهلل وییل، احلمد 
هلل وییل، او په خوراک بسم اهلل وییل او داسې نور، د 

داع لوستل،  مسایل  فقهې  د  او  پرې حدیث  آمنی  او  ء 
وییل او د قرآن کریم اوریدل نو دلې شیانو څخه هیڅ  

 هم پرې حرام ندي.  

نورو   او  په صحیحینو  هل اعئشئ ريض اهلل عنها څخه 
دي   ثابت  نيب  کې  د    -چې  به  وسلم  علیه  اهلل  صّل 

اعئشې ريض اهلل عنها په غیږ پداسې حال تکیه وهلې  
 .وهو او قرآن به يې لوسته چې هغه به حائضه 
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او په صحیحینو کې هل ام عطیة ريض اهلل عنها څخه 
هم روایت دی چې هغې هل نيب صل اهلل علیه وسلم 
څخه واوریدل چې ویل یې: هغه نوې تازه شوې پیغلې  
د  یعنې  راوځي،  به  حائضې  او  پټې  کې  پرده  په  او 
اخرتونو ملونځونو ته او د خری په ځای او د مؤمنانو په  

حارضې يش، او حائضې ښځې دې زمونږ داع کې دې  
 .د عیدګاه نه لرې اوسې

او په خپله حائضې لپاره د قرآن لوستل، نو که چېرته 
یې په نظر رسه او یا زړه کې لويل پرته دلې چې تلفظ 
پرې وکړي نو پروا نه کوي، داسې لکه چې مصحف او 
یا ختته کیږدي، آیتونو ته یې ګوري او په زړه کې یې 

)پرته هل خالف  په رشح املهذب کې ویيل:    لويل. نووي 
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خو که چریته یې لوستل په ژبې رسه کول،   نه جايز دی(
نو مجهور علماء پدې اند دي چې منع دی او جواز نه  

 لري.  

خباري، ابن جریر الطربي او ابن املنذر ویيل: هغه جائز  
دی. او هل مالک څخه حاکیت شوی او هل شافيع څخه 

هل یې،  کې  قول  زوړ  کې  په  ابلاري  فتح  په  یې  دواړو   
حاکیت کړی او خباري په تعلیق رسه هل ابراهیم انلخيع  

 .پروا نه کوي که آيت ولويلڅخه یادونه کړې چې: 

په  قاسم  ابن  د  الفتاوی  په  تیمیة  ابن  االسالم  او شیخ 
په منع کولو   او سنت کې  په قرآن   " ټولګه کې ویيل: 

"حائضه او  کې هیڅ کوم اصل نشته، او هغه قول چې:  
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" لويل  نه  څخه  قرآن  هل  یش  هیڅ  دې  ضعیف   جنب 
 حدیث دی.  

 پر احادیثو د پوهو خلکو په امجاع رسه.  

او د رسول اهلل صل اهلل علیه وسلم په زمانه کې ښځې  
حائضه کېدلې نو که چېرته پرې د قرآن لوستل حرام 
و لکه ملونځ؛ نو پیغمرب اهلل صل اهلل علیه وسلم به خپل 

ته   )خپلو  امت  مورګانو  مؤمنانو  د  او  و  کړي  بیان 
بیبیانو( ته بې هم ورښودلې و او هغه څه به و چې په  
خلکو کې به یې خپاره کړې و. نو لکه چې هیچا پدې  

څخه منع کول    -صل اهلل علیه وسلم    -اړه هل پېغمرب  
ندي رانقل کړي ، نو روا نده چې حرام وګرځول يش، 

کړې، او رسه هل دې    رسه دلې چې هغه ورڅخه منع نده
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چې د هغه په زمانه کې حائضې ډیرې وې او بیا یې  
نه  نو معلومه شوه چې حرام  نده کړې،  منع  ترې  هم 

 .دی. وینا یې پای ته ورسیده

وروسته دلې چې د علماوو تر منځ پر اختالف پوه شو  
نو په اکر ده چې وویل يش: غوره دا ده چې حائضه دې  

اړتیا پر مهال؛ که ښوونکې   په ژبه قرآن نه لويل مګر د
وه نو زده کوونکو ته یې باید په ژبه وروښايی، او یا د 
د   چې  لري  اړتیا  کوونکې  زده  نو  مهال  پر  آزموینې 

 .آزموینې لپاره یې ولويل او داسې نور 
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نیول   روژه:  دویم: روژو  نفيل  او  فريض  د  حائضې  پر 
حرام دي، او ورڅخه نه صحیح کیږي، مګر د فريض  
روژو قضا راوړل پرې واجب دي، د اعئشئ ريض اهلل  
یعنې:   رارسیده،  به  ته  مونږ  اساس:  پر  د حدیث  عنها 

بیا به راته د روژې په قضا راوړلو امر کېده او   -حیض
امر  راته  به  راوړلو  پر قضايی  ملانځه  متفق   د  نه کېده. 

 .علیه

او لکه چې د روژې پر مهال پرې حیض رایغ نو روژه  
یې باطله شوه، اګر که د ملر هل ډوبیدو څخه یوه حلظه 
وړاندې وي، او د هغه ورځې قضا راوړل پرې واجب  

 .دي که چریته فريض روژه وه
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څخه  غروب  هل  راتلل  حیض  د  یې  چېرته  که  خو 
غ  هل  پرې  حیض  مګر  کړه  حس  څخه وړاندې  روب 

وروسته رایغ نو روژه یې پوره ده او په صحیح قول رسه 
لپاره  وینې  د  کې  داخل  په  چې  ځکه  ده؛  نه  باطله 

پېغمرب   هل  چې لکه  ځکه  او  نشته؛  اهلل   -حکم  صل 
څخه د هغې ښځې په اړه پوښتنه وشوه    -علیه وسلم  

یې   نارینه  یو  وګوري چې  هغه څه  په خوب کې  چې 
"هو؛ لکه چې  ه؟ ویې وییل:  ګوري آیا پر هغې غسل شت

نو حکم یې د مين په یلدلو پورې   هغه اوبه وګوري"
وتاړه نه هل خپل ځای څخه په خوځیدلو، نو حیض هم 
په  مګر  ثابتیږي  نه  یې  حکمونه  چې  دی  همدارنګه 
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یلدلو یې نه پدې چې هل خپل ځای څخه )وینه( حرکت 
 .وکړي

ې او لکه چې سبا راوخیژي او دا حائضه وي نو د هغ
ورځې روژه یې نه صحیح کیږي اګر که هل سهار څخه 

 .یوه حلظه وروسته هم پاکه شوې وي 

او لکه چې هل سبا څخه لږ خمکې پاکه شوه او روژه یې 
څخه  سهار  هل  که  اګر  ده،  صحیح  یې  روژه  نو  ونیوهل 
په څېر لکه چې د   وروسته غسل وکړي، لکه د جنُب 

کړي  روژې نیت وکړي او هغه ُجنب وي او غسل ون
مګر د سبا هل راختو څخه وروسته، نو روژه یې صحیح  

 ده.  
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حدیث دی چې   -  )ريض اهلل عنها(  -دیلل یې د اعئشې  
پیغمرب صّل اهلل علیه وسلم به هل مجاع  فرمایيل یې دي:  

پرې   به  سبا  او  څخه  احتالم  هل  نه  و؛  جنب  څخه 
نیوهل.   روژه  کې  رمضان  په  يې  به  بیا  متفق راوښاته 

 .علیه

په حایضې باندې د    له کعبې څخه طواف:  دریم حکم: 
بیت اهلل طواف حرام دی، که فريض وي او یا نفيل، او  

صل   -ترې نه صحیح کیږي. دیلل یې اعئشې ته د نيب  
پرې حیض رایغ:   -اهلل علیه وسلم   ده لکه چې  وینا 

طواف   هل  پرته  کوي  يې  حاجیان  چې  کوه  څه  )هغه 
 .څخه تر څو پاکه شې(
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لکه:او   نور کارونه  مینځ    پاتې شول  تر  مروه  او  د صفا 
شپو  د  کې  منا  او  مزدلفه  ودرېدل،  عرفې  په  سعې، 
تېرول، د مجراتو ویشتل او داسې نور د حج او عمرې هل  
دې   پر  نو  دي.  نه  حرام  ورباندې  نو  څخه  مناسکو 
اساس؛ که چېرته ښځې د پاکوايل پر مهال طواف وکړ 

پرې حیض رایغ، او یا د  بیا د طواف وروسته سمدالسه  
 .سعې پر مهال، نو په دې کې هیڅ باک نشته 

هل حایضې څخه د طواف الوداع ساقطېدل    څلورم حکم:
) د اهلل په امانۍ طواف(: نو لکه چې ښځې د حج او  
عمرې مناسک پوره کړل بیا پرې حیض رايغ خمکې هل  
دې چې خپل هېواد ته ووځي، او تر وتلو پورې حائضه 

نو هغه به هل طواف الوداع پرته راوځي )یعنې  پاتې شوه،  
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د اهلل په امانۍ طواف پرې نشته(؛ دیلل یې د ابن عباس 
خلکو ته امر حدیث دی وایې:  - )ريض اهلل عنهما( -

شوی چې وروسَّت مالقات يې د کور ) بیت اهلل ( رسه  
لپاره ختفیف   )طواف( هل حايضې ښځې  دا  وي، مګر 

 .دی. )يعنې پرې نشته(

ئضې ښځې ته د اهلل په امانۍ پر مهال مستحب او حا
او داع  ته رايش  دروازې  احلرام  د مسجد  نه دي چې 

څخه نه   -صل اهلل علیه وسلم    -وکړي، ځکه دا د نيب  
دي راغيل، رسه دلې چې عبادات توقیيف دي )هل هغه 

 څخه په نقل( مبين دي. 

څخه   -صل اهلل علیه وسلم    -بلکه هغه څه چې هل نيب  
  د دې خالف دي. راغيل 
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په قصه کې لکه چې د    -  )ريض اهلل عنها(   -د صفیه  
 -افاضې هل طواف څخه وروسته پرې حیض رایغ؛ نيب  

)نو ودې وځي( يعنې  صل اهلل علیه وسلم ورته وویل: 
 .کویل يش مونږ رسه د مدينې په لور وخوځیږي

او امر یې ورته ونه کړ چې د مسجد دروازې ته الړه  
 رته دا اکر جایز وای نو ویيل به یې و. يش، او که چې

خو د حج او عمرې طواف ترې نه ساقطیږي، بلکه هر 
 .لکه چې پاکه شوه نو کوي به يی

پاتې کېدل: په جومات کې  پر حائضې   پنځم حکم:  نو 
په   آن  دي،  حرام  کېدل  پاتې  کې  جومات  په  باندې 
عیدګاه کې پرې پاتې کېدل حرام دي. دیلل یې د ام 

حدیث دی: چې هغې هل    -  )ريض اهلل عنها(   -عطیة  
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چې )د  څخه واورېدل:    - صل اهلل علیه وسلم    -نيب  
حايضې   او  پوښې  پرده  او  پېغلې  به(  ته  ملانځه  اخَت 

ي: )حايضې دې هل عیدګاه څخه وځي، او په کې راځ
 .متفق علیه حدیث دی لرې پاتې يش( 

حکم: دي   شپږم  حرام  یې  خاوند  په  )کوروایل(  مجاع 
چې کوروایل وررسه وکړي، او پر ښځې هم حرام دي 
دا   تعایل  د اهلل  یې  برابره کړي؛ دیلل  چې زمینه ورته 

ًذى فَ قول دی:  
َ
لُونََك َعِن الَْمِحیِض قُْل ُهَو أ

َ
ْ }َويَْسأ اْعََتِلُوا

َيْطُهْرَن{   َ َحَّتَّ َتْقَرُبوُهنَّ  َوالَ  الَْمِحیِض  ِِف  النَِّساء 
 [ 222]ابلقرة:

او دوى هل تا نه د حیض په باره کې پوښتنه کوي، ته  
يه: دا يوه پلیيت ده، نو په حیض کې د ښځو هل مجاع  ووا
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مجاع   )د  کېږئ  نږدې  مه  ته  دوى  او  شئ،  ډَډَه  په  نه 
رې چې پاکې يش، او مراد په حیض  لپاره( تر هغه پو

فرج  هغه  چې  دی  ځای  او  وخت  حیض  د  رسه 
   )رشمګاه( ده. 

)هر  او د نيب صل اهلل علیه وسلم د دې قول پر اساس: 
. مسلم  څه وکړئ پرته هل نکاح( يعنې کورايل څخه  

 روایت کړی دی.  

او ځکه پر دې د مسلمانانو امجاع ده چې په رشمګاه 
 .ی کېدل حرام ديکې د حائضې رسه یو ځا

پر  آخرت  د  او  اهلل  په  چې  ته  هیڅ سړي  ندي  روا  نو 
ورځې ایمان لري چې په دې ناروا اکر دي اقدام وکړي،  
هغه چې په منع کېدو یې د اهلل تعایل کتاب او د هغه د  
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سنت او د مسلمانانو    -صل اهلل علیه وسلم    -رسول  
امجاع داللت کړی وي، )که دا اکر وکړي( نو هل هغه  
چا څخه به وي چې د اهلل او د هغه د رسول خمالفت یې 
کړی دی، او د مسلمانانو هل الرې پرته د بلې پریوي به 
یې کړي وي. په املجموع کې ویيل چې د املهذب رشحه  

مخ : شافيع رمحه اهلل فرمایيل دي: »چا چې   ۳۷۴ج    ۲ده  
دا اکر وکړ نو په یقیين توګه کبریه ګناه یې وکړه«. زمونږ 

ویيل) نورو  او  رسه »(:  ۱ملګرو  حائضې  د  چې  چا 
 کورواىل حالل وګاڼه د هغه په اکفريدو حکم کیږي«

 .وینا یې پای ته ورسیده

روا دي هغه څه چې     -احلمد هلل    -حال دا چې ورته  
ل شهوت پرې پرته هل کوروايل څخه مات کړي لکه  خپ
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پرته هل   یا هل رشمګاه  او  نیول  اخیستل، غیږ کې  چمې 
ده چې د  دا  اخیستل، خو غوره  )نورو ځایونو( خوند 
نوم او زنګنونو تر منځه پرته هل حائل )جامې ( څخه  

اعئشې   د  یې  دیلل  ونکړي.  اهلل   -مبارشت  )ريض 
به   - اهلل علیه وسلم  صّل  -نيب  وینا ده چې :    -  عنها(

يې  به  بیا  وتاړه،  لکک  مې  به  پرتوږ  نو  اکوه  امر  ته  را
رارسه مبارشت اکوه پداسې حال کې چې زه به حائضه  

 .وم 

حکم: ؛  اووم  چې   طالق  دي  حرام  باندې  خاوند  په 
حائضې ته د حیض پر مهال طالق ورکړي؛ دیلل یې د 

دی:   قول  تعایل  إِذَ اهلل  انلَّيِبُّ  يَُّها 
َ
النَِّساء }يَاأ َطلَّْقُتُم  ا 

 } تِِهنَّ  [ 1]الطالق:َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ
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اى نيب! )دوى ته ووايه( لکه چې تاسو )خپلې( ښځې 
د   وخت  )مناسب(  خپل  په  دوى  نو  غواړئ،  طالقول 

   عدت کې طالقې کړئ.

یعنې په داسې حالت کې چې د طالق په وخت کې یې 
د عدت معلوم وخت تر السه کړی وي او دا یوازې په  
هغه صورت کې کیږي چې هغې ته طالق ورکړي په 
داسې حال کې چې امیدواره وي او یا پاکه وي پرته د  
کوروايل څخه. ځکه که د حیض په وخت کې طالق  

ځکه په  ورکړل يش نو عدت یې نه دی ورکړل شوی،  
کوم حیض کې چې طالقه شوې ده هل عدت څخه نه  
شمېرل کیږي او که چېرته هل مجاع څخه وروسته په 
پاکوايل کې طالق ورکړل يش نو هغه عدت چې باید 
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تېر یې کړي معلوم به نه وي، ځکه چې دا معلومه نه  
د  څو  تر  شوې،  حامله  څخه  مجاع  دلې  آیا  چې  ده 

محل نه لري، تر څو حاملې عدت تېر کړي او یا دا چې  
حیض وشمریالی ىش . نو لکه چې د عدت هل ډول څخه  
تر دې  ډاډ ندی حاصل شوی؛ طالق پرې حرام دی، 

 .چې خربه معلومه شوې نه وي 

نو د حیض پر مهال د حائضې ښځې طالقول د تېر آیت  
په  چې  امله  هل  څه  هغه  د  او  دي؛  حرام  دیلل  په 

څخه ثابت    صحیحینو او نورو کې د ابن عمر هل حدیث 
دي چې  هغه )ابن عمر( خپله ښځه د حیض پر مهال  

صل اهلل علیه وسلم    -طالقه کړه، نو عمر پدې اکر نيب  
خرب کړ، نو د رسول اهلل صل اهلل علیه وسلم غصه   -
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او ویې ویل:   امر ورته وکړه چې رجوع یې راوپاروهل 
ورته وکړي، بیا دې ځان رسه وسايت تر څو پاکه يش، 

یض رايش، بیا پاکه يش، نو بیا يې که غوښتل  بیا پرې ح
وروسته دې وسايت او که يې غوښتل نو خمکې دلې چې 
هغه  دا  نو  کړي،  دې  طالقه  وکړي  وررسه  کورواىل 
عدت دی چې اهلل پرې امر کړی چې ښځې يې هل خمې 

 طالقې کړای يش. 

نو که یو سړی د حیض پر مهال ښځه طالقه کړي هغه  
ه اکر دي چې اهلل تعایل ته توبه  ګناهاکر دی، او ورته پ

وبايس، او ښځه بېرته تر خپلې اغړي کړي ددې لپاره  
چې د اهلل او د اهلل د رسول هل امر رسه سم رشيع طالق 
ورکړي، نو لکه یې چې تر اغړې کړه هغه دې پریږدي  
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یې  طالق  چې  يش  پاکه  څخه  حیض  هغه  هل  څو  تر 
چې  پکې ورکړی و، بیا پرې بل ځل حیض رايش، بیا  

لکه پاکه شوه نو که یې غوښتل هل ځان رسه دې پریږدي  
طالقه  یې  خمکې  څخه  کوروايل  هل  چې  غوښتل  یا  او 
کړي. او د حیض پر مهال د طالق هل حراموايل څخه  

 :درې مسئلې مستثین دي

کوروايل   او  خلوت  هل  خمکې  طالق  چې  لکه  لومړۍ: 
څخه وي، نو څه خربه نشته که د حیض پر مهال یې 

ړي. ځکه چې ده لره پر هغې کوم عدت نشته،  طالقه ک
دی.   نه  خمالف  وینا  دې  د  تعایل  اهلل  د  یې  طالق  نو 

} تِِهنَّ  [. 1]الطالق: }َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ
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نو دوى په خپل )مناسب( وخت د عدت کې طالقې  
 .کړئ

په حالت    دویمه: امیدوارۍ )محل(  د  لکه چې حیض 
 .کې وي، او په دې اړه وړاندې څرګندونې وشوې

لکه چې طالق په عوض )بدل( رسه وی، نو پروا   دریمه:
 .نه کوي چې د حیض په حالت کې طالقه کړي

د بیلګې په توګه که د خاوند او ښځې تر منځ جګړه  
ناوړه ژوند و، نو خاوند ترې یو څه عوض اخيل   د  او 

نو دا طالق جایز دی   لپاره چې طالقه یې کړي،  دې 
 اګر که حائضه هم وي. 

حدیث    -  )ريض اهلل عنهما(  -دیلل یې د ابن عباس  
صل   -دی چې: د ثابت بن قیس بن شماس ښځه  نيب 
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ای د اهلل  ته راغله او ورته یې وویل:    -اهلل علیه وسلم  
المتوم، رسوهل!  زه هغه په اخالقو او يا ديندارۍ کې نه م

نو نيب صل اهلل علیه   مګر کفر په اسالم کې بد ګڼم،
ویې وییل :   : آيا باغچه يې بریته ورکوې؟وسلم وویل

وفرمایل:   -صل اهلل علیه وسلم    -نو رسول اهلل    هو.
ورکړه طالق  يو  او  کړه  قبوهل  روایت   .باغچه  خباري 

 کړی دی. 

پوښتنه ونکړه  د دې  پېغمرب صل اهلل علیه وسلم  او 
چې آیا حائضه ده او که پاکه؟ او ځکه چې دا طالق د  
ښځې خلوا د ځان فدیه وه، نو د اړتیا پر مهال جایز دی، 

 .که په هر حالت کې وي 
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پر مهال د خلعې د روا وايل د   املغنې کې د حیض  په 
 مخ:   ۵۲ج  ۷علت په اړه وايی: 

ځکه کومه منعه چې هل طالق څخه د حیض پر مهال  
یې   علت  په  راغلې؛  عدت  د  چې  دی  رضر  هغه 

اوږدیدو رسه ورته رسیږي، او خلع د هغه رضر د ملنځه 
وړلو لپاره ده چې د ناوړه رویې او سپک یلدلو هل امله د  
هغه چا رسه رامنځ ته کیږي چې بد یې  ګڼي او غصه 
یې ورته راځي، او دا اکر د عدت د اوږدوايل په پرتله 

وړويک رسه   ډیر رضري دی، نو د غټ رضر دفع کول په
روا شو، دلې امله پېغمرب صل اهلل علیه وسلم د هغې 

 .ښځې د حالت پوښتنه ونکړه چې ځان یې خالصاوه 
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کومه   تړلو کې  نکاح  په ښځې  مهال  پر  د حیض  او 
خربه نشته، ځکه چې اصل جواز دی، او په منعه کولو 
یې هیڅ دیلل نشته، مګر د حیض پر مهال د خاوند پر  

یلدل يش که چېرته ډاډ موجود وو وننوتلو کې باید و
چې وررسه نه یو ځای کیږي نو کومه خربه نشته چې  
ورننوځي، او که ډاډ نه و موجود نو ندې ورننوځي تر  
په حرام   نه چې  پاکه يش، دلې ویرې هسې  دې چې 

 .کې واقع يش

ورکول اعتبار  پرې  ته  عدت  طالق  د  حکم:  یعنې    -اتم 
طال  -حیض   ښځه  خپله  سړي  چې  لکه  نو  کړه :  قه 

پرې  یې  یا  او  شو  ځای  یو  وررسه  چې  دلې  وروسته 
خلوت وکړ نو پرې واجب دي چې پوره درې حیضونه 
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عدت پرې تېر کړي، که چېرته د حیض واال وه او محل 
دی:  قول  دا  تعایل  اهلل  د  یې  دیلل  درلوده؛  نه    یې 
قُُرَوٍء{  ثاَلَثََة  نُفِسِهنَّ 

َ
بِأ بَّْصَن  يَََتَ لُْمَطلََّقاُت   }وَا

 [ 228ابلقرة:]

او طالقې کړى شوې ښځې به پر خپلو ځانونو درې 
 . حیضه انتظار کوي 

یعنې: درې حیضونه. نو که چېرته حامله وه، نو عدت 
یې د محل تر پوره زیږولو پورې دی، برابره ده که دا موده  
نلډه او یا او یا اوږده يش. دیلل یې د اهلل تعایل دا قول  

{ دی:   مَحْلَُهنَّ يََضْعَن  ن 
َ
أ َجلُُهنَّ 

َ
أ مْحَاِل 

َ
األ ْوالَُت 

ُ
}َوأ
 [ 4]الطالق:
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او امېدوارې )حامله( ښځې )چې دي( د دوى عدت 
  دا دى چې محل )بىچ( وزېږوي.

او که چېرته د حیض هل خاوندانو نه وه، لکه کوچنۍ 
ماشومه چې حیض پرې نه وي پیل شوی، او یا هغه د 

حیض څخه نا امیده شوې، یا دا زیات عمر هل امله هل  
چې په عملیات رسه یې رحم لرې کړی وي او داسې  
نور اکرونه چې د حیض راتللو تمه وررسه نه کیږي، نو 
د دا ډول ښځو عدت درې میاشتې دی؛ دیلل یې د اهلل  

دی:   قول  دا  ِمن  تعایل  الَْمِحیِض  ِمَن  يَئِْسَن  لالَِِّئ  }وَا
اْرتَبُْتْم   إِِن  َِّسائُِکْم  لَْم  ن لالَِِّئ  وَا ْشُهٍر 

َ
أ ثاَلَثَُة  ُتُهنَّ  َفِعدَّ

 [ 4]الطالق:ََيِْضَن{ 
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تلو   او هغه ښځې چې ستاسو په ښځو کې د حیض هل را
نه نا امېده شوي دي که چېرې تاسو شك وکړئ، نو د 
دوى عدت درې میاشتې دى او هغه )جینکۍ( چې ال 

 حايضه شوې نه وي.  

ه وه خو حیض او که چېرته د حیض هل خاوندانو څخ
یې د یو معلوم سبب هل وجهې لکه ناروغتیا او رضاعت 
به  هغه  نو  راته،  نه  امله  هل  ورکولو(  شېده  ته  )ماشوم 
عدت کې پاتې کیږي اګر که موده یې اوږده يش تر دې 

 چې حیض پرې رايش نو عدت به پرې تېر کړي.  

او که چېرته سبب لرې شو او حیض را نه یغ، داسې 
چې هل ناروغتیا څخه جوړه شوه او یا یې رضاعت پای  
ته ورسیده او حیض ال نه دی رایلغ نو باید د علت هل  
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ختمیدو نه وروسته پوره یو اکل عدت تېر کړي. او همدا 
اړخ   قواعدو رسه  هل  د رشیعت  قول دی، چې  صحیح 

يش او د هغې حیض    لګوي. ځکه چې که علت لرې
ال نه وي رایلغ  نو دا د هغه چا په څېر شوه چې حیض 
یې د نامعلوم دیلل لپاره ودرېدیل وي، نو دا به پوره یو  
د   لپاره  امیدوارۍ  د  میاشتې  نهه  تریوي؛  عدت  اکل 
احتیاط هل خمې؛ ځکه چې ډیری وختونه محل همدومره  

 .وي او درې میاشتې د عدت لپاره 

د )نکاح( هل عقد نه وروسته او    خو که چېرته طالق
د کوروايل او یا خلوت نه خمکې و، نو پدې کې بیخې  
عدت نشته، نه په حیض او نه په بل څه رسه. دیلل یې 

ِيَن آَمُنوا إَِذا نََکْحُتُم د اهلل تعایل دا قول دی:  يَُّها اَّلَّ
َ
}يَاأ
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َتَمسُّ  ن 
َ
أ َقْبِل  ِمن  َطلَّْقُتُموُهنَّ  ُثمَّ  َفَما الُْمْؤِمَناِت  وُهنَّ 

وَنَها{ ٍة َتْعَتدُّ  [. 49]األحزاب: لَُکْم َعلَْیِهنَّ ِمْن ِعدَّ

اى هغو کسانو چې ايمان يې راوړى دى! لکه چې تاسو 
طالقې  دوى  بیا  وکړئ،  نکاح  رسه  ښځو  مؤمنو  هل 
کړئ، خمکې هل دې چې تاسو هغو ته الس وروړئ، نو 

اسو ستاسو لپاره په دوى باندې هېڅ عدت نشته، چې ت
 .به هغه شمېرئ 

یعنې: چې محل په   د رحم په پاکوايل حکم،  نهم حکم:
کې نشته، او هر لکه چې د رحم پر پاکوايل حکم کولو 
ته اړتیا پیدا کیږي نو دېته بیا اړتیا یلدل کیږی، او په 

 :دې کې مسألې دي
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دلې څخه: لکه چې یو سړی مړ شو او ښځه ترې پاتې  
ماشوم دلې مړي   -شوه   په ګېډه کې  د دې ښځې  نو 

وند وکړ، نو او دې ښځې )بل( خا  -څخه مریاث وړي،
دا خاوند به وررسه کوروایل نه کوي تر څو چې حیض  
شوي نه وي، یا دا چې محل یې ښاکره يش، نو که چېرته 
یې محل ښاکره شو نو )محل ( ته په مېراث وړلو پریکړه  
کوو، ځکه چې د موروث د مړیين پر مهال د ده په شتون 
نو   رایغ  حیض  پرې  چېرته  که  او  کوو،  پریکړه 

چې د مریاث مستحق ندی، ځکه چې   پریکړه کوو 
پاک   رسه  په حیض  یې  رحم  چې  وکړه  پریکړه  مونږ 

 .شوی دی
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واجبېدل:  غسل  د  حکم:  لکه   لسم  چې  حائضې؛  پر  نو 
پاکه شوه د ټول بدن په وینځلو رسه غسل کول واجب 

صل   -دي؛ دیلل یې فاطمې بنت أیب ُحبیش ته د نيب  
یغ نو ملونځ وینا ده: لکه چې حیض را  -اهلل علیه وسلم  

وکړه(  ملونځ  او  وکړه  نو غسل  او لکه چې الړ  پرېږده، 
 .خباري روایت کړی دی

تر ټولو لږ واجب په غسل کې دا دي چې ټول بدن ته 
اوبه ورسیږي، آن د ویښتانو الندې ځایونو ته، او غوره  
دا ده چې هغه ډول غسل ويش لکه په حدیث کې چې 

څخه، لکه   - لم  صل اهلل علیه وس   -رایلغ دی. هل نيب  
چې أسماء ورڅخه د حیض د غسل په اړه پوښتنه وکړه،  

ستاسو څخه يوه دې  هغه صل اهلل علیه وسلم وفرمایل:  
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اوبه او بریه راواخيل او ځان دې پرې په ښه توګه پاک 
کړي، بیا دې په رس اوبه توی کړي او لکک دې ومږي  
تر دې چې د ويښتانو بیخونو ته )اوبه( ورسیږي، بیا 

پرې اوبه واچوي، بیا دې د ټوټې يوه تکه يعنې يوه   دې
او ځان دې پرې    -راواخيل    -تله چې مشک پکې وي  

  څنګه پرې ځان پاک کړي؟   اسماء وویل:پاک کړي،  
د وينې  نو اعئشې ورته وویل:  سبحان اهلل !  نو ویې ویل:  

مسلم  .  )يعنې رشمګاه پرې پاکه کړه(  ځای پسې شه!
 .روایت کړی

نه دي، مګر دا چې لکک او د ویښتانو   سپړل واجب 
تړل شوي وي، چې دا ویره وي هسې نه چې اوبه یې 
بېخونو ته ونه رسیږي. دیلل یې په صحیحینو کې د أم  
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عنها(سلمة   اهلل  نيب   )ريض  هل  هغې  چې  دی  حدیث 
زه  صل اهلل علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه نو ویې ویل:  
نو   يوه ښځه يم چې ويښتان مې لککوم )کمڅي کوم(

   آيا وېښتان مې د جنابت د غسل پر مهال پرانزیم؟

د حیض او جنابت هل غسل او په بل روایت کې دي:  
وییل:    څخه؟ ویې  دې  نو  رس  په  چې  کوي  بسنه  نه، 

اوبه تېرې   په ټول بدن  بیا دې  اوبه واړوې  درې لپې 
 .کړه نو پاکه به شې

او لکه چې حائضه د ملانځه د وخت پر مهال پاکه شوه 
نو پرې واجب دي چې د غسل په کولو کې بیړه وکړي  
تر څو ملونځ په خپل وخت کې ومومې، نو که چېرته په  
سفر کې وه او اوبه وررسه نه وې او یا وررسه اوبه وې  
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خو په اکرولو یې هل رضر څخه  ویرېدهل، او یا ناروغه وه  
رضر رساوه، نو هغه دې د غسل پر ځای    چې اوبو ورته 

 .تیمم وکړي تر څو ممانعت لرې يش بیا دې غسل وکړي

او ځنې ښځې د ملانځه د وخت پر مهال پاکې يش خو  
پدې   وايی:  او  کوي  وروسته  ته  وخت  بل  کول  غسل 
نه  دا  پاک کړي، خو  پوره ځان  وخت کې نيش کویل 

 دیلل دی او نه عذر.  

غ په  چې  يش  کوالی  هغه  واجب  ځکه  لږ  کې  سل 
ادا  کې  وخت  خپل  په  ملونځ  او  وکړي،  بسنه  باندې 
پوره  په  په الس وریغ ځان دې  بیا چې وخت  کړي، 

 .توګه پاک کړي
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وینې   استحاضه: د  باندې  ښځینه  په  توګه  پرلپسې  په 
یا   کیږي،  پرې  نه  ورڅخه  هیڅلکه  چې  دي  راتلل 
ورڅخه د نلډ مهال لپاره پرې يش لکه په میاشت کې 

 .او یا دوه ورځېیوه 

  هیڅ ورڅخه نه پرې کیږي   نو د لومړي حالت دلیل چې
)حدیث ابلخار  (هغه  صحیح  په  چې  هل    ي دی  کې 

څخه ثابت دی چې فرمايی:   )ريض اهلل عنها(اعئشې  
اهلل   رسول  حبیش  أیب  بنت  علیه    -فاطمې  اهلل  صل 

او    ای د اهلل رسوهل! زه هیڅ نه پاکیږم،ته وویل:    -وسلم  
روای بل  کې:  په  نه ت  هیڅ  چې  کیږم  حائضه  داسې 

 .پاکیږم
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وینه پکې نه پرې کیږي مګر    او د دویم حالت دلیل چې

  -د محنة بنت جحش حدیث دی چې نيب  ډیره لږه؛  
»ای د  ته راغله او ویې وییل:    -صل اهلل علیه وسلم  

کیږم« حیض  سخته  ډيره  زه  رسوهل!  )حدیث...    اهلل 
امحد، ابو داود او ترمذي روایت او صحیح ګڼل، او هل  
امام امحد څخه یې صحیح ګڼل او هل خباري څخه یې 

 .حسن ګڼل نقل شوي دي(

 

 :د استحاضې حالتونه

 :پر استحاضې اخته دري حالتونه لري

دا چې هل استحاضې خمکې یې حیض   لومړۍ صورت:
معلوم وي، نو دا د هغې د حیض خپوانۍ معلومې دورې 
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ته ورګرځي، نو په هغې کې کښېين )هل عبادتونو الس 
نیيس( او د حیض احاکم ورته ثابتیږي او هل دې مودې 
ورته   حکمونه  استحاضې  د  ده،  استحاضه  نور  پرته 

 .ثابتیږي

یوه ښځه چې د هرې میاشتې په رس کې   د دې بیلګه:
به یې شپږ ورځې حیض راته، بیا پرې ناڅاپه استحاضه 
راغله، نو وینه پرې پرلپسې راتله، نو د دې حیض هل  
د  پرته  او دلې  لومړۍ شپږ ورځې دی،  هرې میاشتې 

 استحاضې )وینه ( ده.  

د اعئشې   یې  عنها(دیلل  اهلل  چې    )ريض  دی  حدیث 
ای د اهلل رسوهل! زه داسې  فاطمې بنت أیب ُحبیش وویل:  

ویې   حائضه کیږم چې نه پاکیږم، نو آيا ملونځ پريږدم؟
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نه، هغه يو رګ دی، مګر هغه ورځو کې ملونځ ویل:  
پريږده چې ته به پکې حیض کېدلې، بیا غسل وکړه  

 خباري روایت کړی دی.   او ملونځ وکړه( 

صل اهلل علیه   - کې دي چې نيب  او د مسلم په صحیح  
»تر هغه وخته  أم حبیبې بنت جحش ته وویل:    -وسلم  

بیا  ايسارولې  حیض  چې  به  څومره  شه  پاتې  پورې 
   غسل وکړه او ملونځ وکړه«.

په دې اساس هغه ښځه چې حیض یې معلوم وي باید  
او  بیا دې غسل وکړي  په موده کې کښېين،  د حیض 

کې دې د وینې پروا نه ملونځ دې وکړي او په دې وخت  
 .کوي 
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چې هل استحاضې خمکې یې حیض معلوم   دویم صورت:
)د استحاضې( وینه    نه وي، داسې چې هل اول نه پرې

ته  حالت  ویين  د  به  دا  نو  راځي،  توګه  دوامداره  په 
حیض  د  وه؛  بدبویه  او  ټینګه  توره،  چې  هغه  ګوري، 
د   ده،  استحاضه  پرته  دلې  او  ثابتیږي،  ورته  حکمونه 

 .تحاضې حکمونه ورته ثابتیږياس

د دې بیلګه یوه ښځه ده چې د لومړي ځل لپاره یې چې  
وینه ویلده، او پرلپسې پرې راتله، مګر لس ورځې یې 
توره ګوري، او پاتې میاشت یې رسه ګوري، یا یې لس  
ورځي ټینګه ګوري او پاتې میاشت نرۍ، او یا یې لس  

ې میاشت ورځي بد بویه ګوري لکه د حیض وینه او پات
په   تور حیض  مثال کې  لومړي  په  دا  نو  لري،  نه  بوي 
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دویم مثال کې ټینګ او په دریم مثال کې بدبویه حیض 
دی، او دلې پرته استحاضه ده. دیلل یې فاطمې بنت أیب 

ته د نيب   :    -حبیش  که صل اهلل علیه وسلم وینا ده 
چېرته د حیض وينه وي هغه توره ده پېژندل کیږي، نو  

وه ملونځ پريږده، خو که چېرته بله )وينه( وه  که داسې  
   نو اودس وکړه او ملونځ وکړه.

دا حدیث رسه دلې چې په سند او منت کې نظر شته  
پرې عمل کړی، او    -رمحهم اهلل    -خو بیا هم علماوو  

دلې به ښه وي چې د ښځو اغلب اعدت ته وروګرځول 
 .يش

وپری  چې معلوم حیض و نه لري او نه سم  ت  دریم صورت:
په   څخه  رس  لومړي  هل  وینه  چې  داسې  يش،  کویل 
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پرلپسې توګه په یوه بڼه راځي او یا ګډودې بڼې لري نو  
دا اماکن نه لري چې حیض به وي. نو پداسې حال کې 
د ښځو اغلب حالت باندې عمل کیږي، داسې چې هل 
ورځې  اووه  یا  شپږ  یې حیض  به  څخه  میاشتې  هرې 

ې وینه پکې وګوري، وي، هل هغه مهاهل به پیلیږي چ
 .او دلې پرته استحاضه ده

د دې مثال دا دی چې د میاشيت په پنځمه لومړۍ وینه  
وګوري پرته دلې چې د وینې سم توپری پکې وکړای 
يش؛ نه د رنګ او نه د بل څه هل خمې، نو حیض به یې هل 
هرې میاشتې شپږ یا اوه ورځې وي چې هر ځل به د 

 میاشتې هل پنځمې نېټې څخه پیل کېږي. 
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خه روایت دی څ  )ريض اهلل عنها(هل محنة بنت جحش  
ای د اهلل رسوهل! زه ډيره لويه او سخته  چې هغې وویل:  

حیض کیږم، نو په دې اړه څه فکر کوې؟ د ملانځه او  
نو رسول اهلل صل اهلل   روژې څخه يې منع کړې يم،

: زه تاسو ته د ُکرسف اکرول بیانوم  علیه وسلم وفرمایل
هغه وينه    )چې پنبه ده( او تاسو يې په رشمګاه ږدئ،

او په هغه هل دې څخه ډير دی.  هغې وویل:  رې کوي.  ل
دا خو د شیطان يوه رضبه ده، نو د  کې یې فرمایيل دي:  

اهلل تعاىل په علم کې شپږ يا اوه ورځې حیض وکړئ، 
بیا غسل وکړه تر دې چې ودې لېدل چې پاکه شوې 
او  يا درويشت شپې  او  نو څلورويشت  ډاډه شوې  او 

حدیث. امحد، ابو ونيسه.    ورځې يې ملونځ وکړه او روژه
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داود او ترمذي روایت کړی او صحیح یې ګڼل، او هل 
امحد نه روایت دي چې هغه هم صحیح ګڼل دی، او د  

 .[خباري هل قوهل چې هغه حسن ګڼل دی

)شپږ ورځې  صل اهلل علیه وسلم دا قول:    - او د پیغمرب  
او اووه( د اختیار لپاره نه بليک اجتهاد دی، نو هغه څه  
چې د هغې حالت ته نږدې وي هل هغه چا څخه چې د  
دې رسه په پېدايښت، عمر او خپلولۍ کې ورته واىل 
ولري، او په هغه څه کې چې دې ته د حیض په وينه 
کې نږدې واىل ولري او داسې نور هغه چې اعتبار ورته  

  ورکول کیږي.
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شپږ   نو  وي  شپږ  چې  وه  نږدې  ته  دې  چېرته  که  نو 
ا ونیيس،  دې  نو ورځي  وه  نږدې  ته  اوو  چېرته  که  و 

 .)حیض ( دې اووه ورځې وګرځوي 

 :د هغه چا حالت چې مستحاضې ته ورته وایل ولري 

لکه ښځینه ته داسې یو سبب پیدا يش چې هل امله یې  
هل رشمګاه څخه وینه راځي لکه په رحم کې عملیات  

 :او یا بل څه نه، او دا دوه ډوهل دي

 : چې  ډول  يش     لومړی  پوهه  د پدې  نده  شونې  چې 
هل   توګه  په  بیلګې  د  يش،  حیض  وروسته  نه  عملیات 
پداسې ډول چې  بندول یې  یا  او  بیخه د رحم ویستل 
وینه ترې رانيش، نو دې ښځې ته د مستحاضې احاکم 
نه ثابتیږي، بلکه حکم یې د هغه چا دی چې زیړوایل،  
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خړوایل او یا لوندوایل هل پاکوايل څخه وروسته وګوري،  
او روژه به نه پریږدي او هل مجاع کولو هم منع نو ملونځ  

کویل نه يش، او هل دې وینې څخه غسل نه واجبیږي،  
بلکه د ملانځه پر مهال ورباندې د وینې وینځل حتيم 
دي، او په رشمګاه دې یو تکه او یا بل څه وروتړي، 
تر څو د وینې د راوتلو خمنیوی ويش، بیا دې ملانځه ته  

ب اودس  او  وکړي،  هغه چې  اودس  تر  نه کوي  ورته  ه 
وخت یې نه وي داخل شوی، که چېرته ورته وخت و، 
لکه پنځه وخته ملونځونه، هل دې پرته یې چې هر ملونځ 
کول غوښتل لکه مطلق نفيل ملونځونه )نو تازه اودس  

 .دې ورته کوي(
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ډول: څخه    دویم  عملیات  هل  چې  پوهیږي  نه  پدې 
به یې وینه ودریږي، بلکه کیدی يش حیض   وروسته 
يش، نو د دې حکم د مستحاضې حکم دی، او څه 
ته د   فاطمة بنت أیب حبیش  چې وویل شول دیلل یې 

»هغه يو رګ وینا ده:    -صل اهلل علیه وسلم    -پېغمرب  
ملونځ  نو  رایغ  حیض  چې  لکه  نو  ندی،  حیض  او  دی 

 ده«.  پريږ

یې   رایغ(  وینا  حیض  چې  د  )لکه  چې  ده  معنا  پدې 
پرې   حیض  چې  لپاره  چا  هغه  د  حکم  مستحاضې 
او الړ يش، خو هغه  پرې رايش  ده چې   راځي شوين 
څوک چې حیض پرې نه راځي نو په هر حالت کې یې 

 .وینه رګ دی
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 :د استحاضې حکمونه

هل پورتين مطلب څخه معلومه شوه چې وینه لکه حیض  
 لکه استحاضه وي؟  وي؟ او

نو لکه چې حیض وه، نو د حیض احاکم ورته ثابتیږي  
او لکه چې استحاضه وه نو د هغې لپاره د استحاضې 

 . احاکم ثابتیږي 

 .او وړاندې د حیض مهم حکمونه تېر شول

او د استحاضې حکمونه لکه د پاکوايل حکمونه دي،  
په نو هیڅ توپری د مستحاضو او پاکو تر منځ نشته مګر  

 :هغه څه کې چې الندې راځي
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د هر ملانځه لپاره پرې د اودس واجبېدل. د نيب  لومړی:
د دې وینا هل امله چې فاطمې   -صل اهلل علیه وسلم    -

ته یې کړې وه   چې )بیا د هر ملانځه  بنت أیب حبیش 
خباري په باب غسل ادلم کې روایت   لپاره اودس وکړه ( 

 .کړی دی

د دې معنې دا ده چې اودس به نه کوي د هغه ملانځه د  
هغې د پاره مقرر وخت دی مګر وروسته د پاره چې د  

وخت هل داخلېدو څخه. که چریته داسې ملونځ و چې  
نو هر لکه یې چې د ملونخ   نه و،  لره وخت مقرر  هغې 

 .کولو اراده وکړه اودس دې ورته وکړي

لکه یې چې اودس اکوه نو د وینې اثر به وینځي   دویم:
تر   او رشمګاه به لککه په مالوچو او تکې رسه بندوي 
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صل اهلل   -څو وینه ونیيس. دیلل یې محنې ته د پیغمرب  
وسلم   ده:  - علیه  يادوم،    وینا  درته  )کرسف)مالوچ( 

لرې کوي، هغې وویل:    ويې اکروئ( ځکه هغه وينه 
)نو ټوټه ویې ویل:    )وينه هل هغه نه هم ډيره وي(  هغه

هل هغه نه هم ډيره وي، ويې ويل نو  ویې ویل:    ونيسه(
 احلدیث.  ځان لکک وتړه. 

او که دلې وروسته بیا هم څه راوځي نو پروا نه کوي، 
د نيب   ته  بنت أیب حبیش  فاطمه  یې  صل اهلل   -دیلل 

ده:   وینا  وسلم  ملانځه  علیه  د  کې  ورځو  په  حیض  د 
څخه ډډه وکړه، بیا غسل وکړه او هر ملانځه ته اودس  

ونځ کوه، اګر که وينه درڅخه په پزي هم وکړه، بیا مل
 .امحد او ابن ماجه روایت کړی دی څڅېدهل(



 96 | صفحه

په اړه رسه اختالف   دریم: کوروایل، علما یې د جواز 
په زنا کې د واقع کېدو ویره موجوده نه   لري لکه چې 
وي، خو صحیح  دا ده چې مطلقا روا ده، ځکه ډیری 

اهلل صل   ښځې چې لسو ته رسیږي او یا زیاتې د رسول
اهلل علیه وسلم په وخت کې استحاضه شوې وې ، نو 
نه اهلل او نه یې رسول د هغوی رسه هل مجاع کولو منعه 

ْ النَِّساء    -فرمایلې ده. بلکه د اهلل تعایل قول   }َفاْعََتِلُوا
 [  222]ابلقرة: ِِف الَْمِحیِض{

  –نو په حیض کې د ښځو هل مجاع نه په ډَډَه شئ 

چې پرته هل حیض نه ترې ډډه کول    پدې داللت کوي 
نو   دی،  روا  ورته  ملونځ  چې  ځکه  او  دي،  نه  واجب 
کورایل خو آسان دی، او وررسه کوروایل د حائضې رسه  
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هغه   ځکه  دي،  نه  سم  کول  قیاس  کولو  کوروايل  په 
نه  برابر  اند رسه  په  څوک یې چې حتریموي د هغوی 

 .دي، او قیاس د توپری رسه نه صحیح کیږي 
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هغه وینه ده چې رحم یې د ماشوم د پیدایښت    نفاس:
ورڅخه  یا  یوځای،  رسه  هغې  هل  یا  پریږدي،  امله  هل 

 .وروسته، یا دوه او یا درې ورځې خمکې هل درد رسه 

هغه چې د درد دپېلېدو او شیخ االسالم ابن تیمیة ویيل:  
دريو  او  دوو  په  او  ده،  نفاس  هغه  نو  ګوري  يې  رسه 

کړه، او هدف يې: درد چې ورپسې   ورځو يې حمدود نه
زيږون وي، کنه نو نفاس نه ده، او علما اختالف لري  

  چې آيا ډيره او يا لږه اندازه يې شته ؟

شیخ تيق ادلین په خپل پیغام کې چې د هغه نومونو په  
ویيل:  دي  تړيل  حکمونه  ورپورې  رشیعت  چې  اړه 

 (: 37)مخ:
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اندازه حد لري، که  د نفاس نه لږه اندازه او نه یې ډیر  
چېرته فرض کړای يش چې یوې ښځې څلوېښت، یا  
شپېته او یا اویا ورځې وینه ویلده او بیا پرې شوه، نو  
هغه نفاس ده، خو که چېرته دلې هم اوږه شوه نو هغه 
د ناروغۍ وینه ده، نو بیا هغه مهال یې حد څلوېشت 
ورځې دی، ځکه ډیری ښځې یې چې ګوري وروستۍ  

یې همد راغيل دي. نېټه  پرې هم  روایات  او  ومره وي 
 .وینا یې پای ته ورسیده

ما وویل: په دې اساس، که چېرته یې وینه هل څلویښتو  
به پرې   په دې  او اعدت یې داسې و چې   زیاته شوه، 
کېدهل، او یا دا چې د پرې کېدولو د رانږدې کېدو نښې  
پکې ښاکره شوې، نو انتظار دې يش تر څو پرې يش،  
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د څل وکړي؛ کنه  پوره کېدو رسه دې غسل  په  وېښتو 
ځکه اکرثیت همداسې وي مګر دا چې د نفاس رسه  
یې د حیض وخت راوسیږي نو بیا به هم انتظار وبايس 
تر څو یې د حیض وخت هم پای ته ورسیږي، که چېرته  
د  چې  دي  اکر  په  ورته  نو  شوه،  پرې  وروسته  هغې  هل 
به  حساب  همدې  په  او  وګڼي،  یې  څېر  په    اعدت 

راتلونکي کې هم عمل کوي، او که چېرته یې دوام 
تېرو   استحاضې  د  نو  ده،  مستحاضه  هغه  نو  وموند 

 حکمونو ته دې وروګرځي. 

نو   پاکه شوه  پرې کېدلو رسه  په  د وینې  او که چېرته 
هغه پاکه ده اګر که هل څلوېښتو خمکې وي، نو غسل 
به کوي، ملونځ به کوي، روژه به نیيس او خاوند به یې 
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ررسه کوروایل کوي، مګر دا چې د وینې پرې کېدل و
ورته   بیا  وي  لپاره  مودې  کمې  د  نه  ورځنې  یوې  هل 

 .حکم نشته، په املغين کې یې ویيل دی

یو ىش   ېهغه مهال چې داساو نفاس نه ثابتیږي مګر  
وزیږوي چې د انسان صورت په کې ښاکري، که چېرته  
یې دومره کوچین وغورځاوه چې د انسان شلک په کې 
نه ښاکرېده نو بیا یې وینه د نفاس وینه نه ده، بلکه هغه  
به درګ وینه وي، او حکم به یې د مستحاضې حکم 
وي، او تر ټولو لږه موده چې د انسان شلک په کې یلدل 

میدوارۍ هل پیل څخه اتیا ورځې دي او کیدیل يش د ا 
 .ډیری وختونه نوي ورځې وي 
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او   ویلده  وینه  چې  یې  لکه  هر  ویيل،  تیمیة  ابن  املجد 
خمکې ترې یوه ورځ درد و نو پروا دې نه کوي او که 
وروسته ترې درد و نو ملونځ دې نه کوي او روژه دې نه  
معلومه  خربه  وروسته  څخه  زیږون  هل  چې  بیا  نیيس، 

و د ظاهري حالت خالف وه بریته دې وګرځي او شوه ا
خربه   یې  چېرته  که  او  کړي،  الندې  دې  ملونځونه 
معلومه نشوه هغه څه چې ظاهري حکم وي پر همغه 
دې خمکې الړه يش بیا پرې راګرځول نشته، هل هغه یې 

 .په رشح االقناع کې رانقل کړي دي
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 :د نفاس حکمونه

حکمونو په څېر    د نفاس حکمونه کټ مټ لکه د حیض د

 :دي مګر په الندې حالتونو کې

دی: عدت  ورکول    لومړی  اعتبار  رسه  طالق  په  چې 
کیږي نه په نفاس رسه، ځکه که چېرته طالق د محل 
هل زیږون څخه خمکې و نو عدت به یې په ږیږون رسه  
پوره کیږي نه په نفاس رسه، او که چېرته طالق وروسته  

کوي تر څو پرې حیض  هل زیږون څخه و نو انتظار به  
 .رايش لکه وړاندې چې تېر شو

د ایالء موده ده چې هل هغې څخه د حیض موده   دوهم:
حماسبه کیږي او د زیږون څخه وروسته دوره ترې نه 

 .حماسبه کیږي
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وايې چې: دېته  ايالء  د خپلې ښځې    او  یو سړی  چې 
رسه د تل لپاره او یا دومره مودې لپاره چې هل څلورو 

یږي د کوروايل د پرېښودلو قسم یاد کړي، میاشتو زیات
کوروايل  د  ورڅخه  هغې  او  وکړ  قسم  چې  یې  لکه  نو 
غوښتنه وکړه، نو څلور میاشتې وخت ورته ټالک کیږي،  
نو لکه چې پوره شوې په کوروايل کولو او یا د ښځې په  
غوښته په جداوايل رسه جمبوریږي، نو په دې موده کې  

ند نه حسابیږي، او  که په ښځه نفاس تېر شو په خاو
همدومره موده به په څلورو میاشتو به ور اضافه کیږي،  
خاوند   په  موده  هغې  د  چې  خالف  پر  حیض  د 

 .حسابیږي
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بلوغ ته رسیدل په حیض رسه کیږي نه په نفاس   دریم:
رسه؛ ځکه شونې نده چې ښځه دې حامله يش تر څو 
حایضه شوې نه وي، نو بلوغ ته رسیدل هل امیدوارۍ 

 .اندې په انزال رسه کیږيڅخه وړ

د حیض وینه چې لکه پرې شوه او بیا د اعدت    څلورم:
هل خمې راغله نو هغه په یقیين توګه حیض دی، دبیلګې  
په توګه چې د اعدت هل خمې یې مریيض اته ورځي وي، 
پرې  ورځې  دوه  بیا  وګوري،  ورځې  څلور  حیض  خو 
دا   نو  راوګرځي،  بریته  اتمه  او  اوومه  په  بیا  يش، 

حیض را د  دی،  حیض  توګه  یقیين  په  ګرځیدونکی 
 حکمونه ورته ثابتیږي.  
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خمکې  څخه  څلویښتو  هل  لکه  چې  وینه  نفاس  د  او 
ودریده او بیا په څلوېښتو راغله نو په هغې کې شک 
دی نو پرې واجب دي چې ملونځ وکړي او فريض ټالکې 
په  چې  څه  هر  او  ونیيس،  رسه  وخت  خپل  په  روژه 

م حرامیږي پرته هل واجباتو  حایضې حرام وي پدې ه
څخه او هل پاکوايل وروسته به د هغه څه قضايی راوړي 
چې پدې وینه کې یې کړي دي هل هغه څه نه چې په  
حایضې یې قضا راوړل واجب وي. دا د حنبلې فقهاوو 

 .په نزد مشهور )قول( دي

او صحیح خربه خو دا ده چې وینه هر لکه پرې په داسې 
فاس اماکن پکې وي نو هغه  وخت کې راغله چې د ن
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په  چې  دا  مګر  ده،  حیض  کنه  ده،  )وینه(  نفاس 
 .دوامداره توګه پرې رايش نو بیا به استحاضه وي 

او دا هغه څه ته نږدې خربه ده چې په املغنې کې یې هل 
امام مالک رمحه اهلل څخه نقل کړې ده چې ویيل دي : 

يا دريو او که چېرته يې وينه هل دوو او او مالک ویيل:  
  - ورځو وروسته ويلده، يعنې هل پرې کېدو نه وروسته  

ته   پای  يې  وينا   . دی  حیض  کنه  دی  نفاس  هغه  نو 
د    ورسیده. اهلل   تیمیه رمحه  ابن  د شیخ االسالم  دا  او 

 .ټاکنې غوښتنه هم ده

په وینه کې د حقیقت هل خمې شک نشته، بلکې شک 
م  یوه نسيب مسأهل ده چې په هغه کې خلک د خپل عل

او عقل هل خمې اختالف لري، او په قرآن او سنت کې 
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د هر څه وضاحت شته، او هیڅلکه اهلل تعایل پر چا الزم  
یا دوه  او  نه دي ګرځویل چې دوه ځلې روژه ونیيس، 
ځلې طواف وکړي، مګر که چېرته په لومړي ځل کې 
څه نقصان وي او جربانول یې پرته هل بیا کولو اماکن و 

ې بنده هل ملکفیت څخه هغه څه تر  نه لري، مګر دا چ
یې اغړه  پدې رسه  نو  درلوده،  یې  توان  کړل چې  رسه 

فرمایيل:   تعایل  اهلل  چې  څرنګه  شوه.  }الَ خالصه 
 [286]ابلقرة: يَُکلُِّف اّلّلُ َنْفًسا إاِلَّ وُْسَعَها{

او اهلل هېڅ يو نفس نه ملكف کوي مګر د هغه هل َوس 
   رسه سم.

َ َما اْسَتَطْعُتْم{ }َف او فرمایيل یې دي:    [.  16]اتلغابن:   اتَُّقوا اّللَّ

 .نو تاسو هل اهلل نه ووېرېږئ څومره چې تاسو کویل شئ
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په حیض کې      د حیض او نفاس تر مینځه پنځم توپیر:
که هل اعدت څخه خمکې پاکه يش نو خاوند ته یې هل  
هغې رسه هل کراهت نه پرته مجاع کول روا دي، خو په  
نفاس کې که چېرته هل څلوېښتو نه خمکې پاکه شوه نو 
په  ته یې مکروه دي چې مجاع وررسه وکړي،  خاوند 
مشهور قول رسه په مذهب کې ، خو صحیح خربه دا ده  

 رسه مکروه نه دي. چې مجاع کول ور 

او دا د مجهورو علماوو قول دی؛ ځکه کراهیت رشيع  
 حکم دی، رشيع دیلل ته اړتیا لري. 

او په دې مسأهل کې نور څه نشته پرته هل هغه چې امام  
ي دي چې  امحد هل عثمان بن أیب العاص څخه ذکر کړ 
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تو نه خمکې راغله، نو ورته  ښ)مېرمن( یې ورته هل څلوې
  نږدې کیږه.مه را یې وویل: 

او د دې نه کراهت نه الزمیږي، ځکه کیدی يش هغه  
چې   ویري  دې  هل  وي،  کړی  لپاره  احتیاط  د  اکر  دا 
کیدی يش ) مریمن ( یې هل پاکوايل ډاډمنه نه وي، او یا 
کیدی يش د کوروايل هل امله وینه په حرکت رايش، او  

 یا د داسې کوم بل سبب هل امله ، و اهلل اعلم
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ښځې لپاره د هغه څه کارول چې د حمل  د 

 :مخنیوی کوي په دوه رشطونو جایز دي

چې په ځان هل رضر څخه و نه ویریږي، که   لومړی :
چریته په ځان هل رضر څخه ویرېده نو بیا جایز نه دي. 

يِْديُکْم دیلل یې د اهلل تعایل دا قول دی:  
َ
ْ بِأ }َوالَ تُْلُقوا

 [ 195]ابلقرة:إىَِل اتلَّْهلَُکِة { 

   .او په خپلو السونو هالکت ته غورځول مه کوئ 

نُفَسُکْم إِنَّ اّلّلَ اَکَن بُِکْم رَِحیًما{ 
َ
ْ أ  [.  29]النساء: }َوالَ َتْقُتلُوا

تاسو  پر  اهلل  بېشکه  وژنئ،  مه  ځانونه  خپل  تاسو  او 
 .باندې بې حده مهربان دى
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دا چې د خاوند په اجازې رسه وي که چېرته د    دویم:
هغه رسه تړاو ولري، لکه د هغه څخه چې د عدت په  
حال کې وي په داسې ډول چې په هغې باندې یې نفقه  
کوي   خمنیوی  حیض  د  چې  څه  هغه  نو  وي،  واجب 
استعمال کړي، تر څو د حیض موده اوږده يش او نفقه  

وا ندي  یې پرې زیاته يش، نو پدې حالت کې ورته ر
چې هغه څه استعمال کړي چې د حیض خمنیوي کوي  
مګر د هغه په اجازه. همدا رنګه که چېرته ثابت شوه 
د   بیا  نو  کوي  خمنیوی  محل  د  خمنیوی  حیض  د  چې 
خاوند اجازه رضور ده، نو چې رواوایل یې ثابت شو، نو  
غوره دا ده چې استعمال نه کړی يش مګر د اړتیا لپاره، 
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په خپل حال پرېښودل اعتدال،  ځکه طبیيع وضعیت  
 .روغتیا او سالمتیا ته ډیر نږدي دي

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 | صفحه

او د هغه څه کارول چې حیض راويل هم  

 :په دوو رشطونو جایز دي

چې د واجب د ساقطېدلو لپاره یې بهانه و نه   لومړی:
ګرځوي، لکه رمضان ته نږدې یې واکروي، د دې لپاره 

ملونځونه ورڅخه ساقط يش، او چې بوزه يش او یا پرې  
 .داسې نور 

چې د خاوند په اجازه وي، ځکه د حیض راتلل یې د    دویم: 
پوره خوند اخستلو څخه منع کوي، نو د هغه څه اکرول چې  
هغه پرې هل خپل حق څخه منع کیږي روا ندي مګر د هغه  
په خوښۍ، او که چېرته مطلقه وه، نو پدې کې د خاوند د حق  

ساقطولو کې عجله ده چې هغه رجعت دي که چریته وي  په  
 .د هغه د پاره پکې واپيس 
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او هغه څه چې د امیدوارۍ مخنیوی کوي  

 :نو په دوه ډوله دي

چې په دوامدراه توګه یې بند کړي نو دا جایز   لومړی :
نسل   رسه  پدې  او  کیږي  پرې  محل  ځکه  دي؛  نه 

دی؛ کمیږي، چې دا د رشیعت د غوښتنو خالف اکر  
چې هغه د اساليم امت ډیرول دي، او ځکه ډاډ نشته 
به  اوالده کونډه  نو بې  چې شته اوالدونه یې مړه يش 

 .پاتې يش

یوه   دویم: لکه  توګه یې خمنیوی وکړي،  په موقته  چې 
ښځه چې ډیره حامله کیږي، او محل یې ناتوانه کوي،  
نو خوښ ګڼي چې محل یې منظم کړي، په دوه لکونو  

داسې نور نو دا جایز دی، په دې رشط   کې یو ځل او
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چې خاوند یې اجازه ورته پرې اجازه وکړي، بل دا چې  
چې   دی  دا  یې  دیلل  رسیږي.  نه  ورته  پرې  به  رضر 
صحابه و به د پیغمرب صل اهلل علیه وسلم په زمانه کې  
هل خپلو ښځو څخه عزل اکوه دلې امله چې ښځې یې 

ه کړی شول، او امیدواره نه يش، نو دلې اکر څخ منع ن
عزل دې ته وایې چې د ښځې رسه کوروایل وکړي او د  
انزال په وخت کې )تناسيل آهل ( راوبايس او د رشمګاه  

 .د باندی یې انزال ويش
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او د هغه څه کارول چې حمل ضایع 

 :غورځوي نو په دوه ډوله دي

چې هل غورځولو یې هدف ضایع کول وي، نو   لومړی:
وکولو نه وروسته وي نو پرته هل  که دا چېرته د روح د پ

شک نه چې حرام دي؛ ځکه دا پرته هل حق نه د یو حرام 
په   وژل  نفس  شوي  حرام  د  او  دي،  وژل  نفس  شوي 
قرآن، سنت او د مسلمانانو په امجاع رسه حرام دي، او  
د  یې  علما  نو  وي  نه خميک  پولکو  د  روح  د  که چېرته 

یې   ځینو  لري،  اختالف  رسه  اړه  په  جواز رواوايل 
ورکړی، او ځینو منع کړی دی، او ځینو ویيل، جایز دي  
خمکې دلې چې پرنډه وینه يش، یعنې چې څلوېښت  
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ورځې پرې نه وي تېرې شوي، او ځیین یې وايی، روا 
 .دي تر هغه چې د انسان شلک پکې ښاکره نه يش

یې  خمنیوی  غورځولو  د  چې  دی  کې  دې  په  احتیاط 
چې مور ناروغه وي د محل  ويش مګر د اړتیا لپاره، لکه  

یې   کې  حال  پداسې  نو  نور،  داسې  او  لري  نه  توان 
غورځول جایز دي مګر تر هغه وخته پورې چې دومره  
انسان  د  تېر شوی چې کیدی يش  نه وي  پرې  وخت 
پېداېښت پکې ښاکره يش نو بیا یې باید خمنیوی ويش،  

 و اهلل اعلم

نه وي    دویم: ،  چې هل غورځولو یې موخه ضایع کول 
داسې چې د غورځولو هڅه یې د محل د مودې پای ته  
رسیدو او د زیږون د نږدې کېدو پر مهال وي نو دا جایز 
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دي ، په دې رشط چې مور او یا اوالد ته په کې رضر  
که  نه وي، او دا چې عملیات ته اړتیا و نه یلدل يش،  

چېرته یې عملیات ته اړتیا درلوده نو دا بیا  

 :څلور حالتونه لري

بیا    مړی:لو  نو  او ماشوم هم،  چې مور هم ژوندۍ وي 
چې  داسې   ، لپاره  اړتیا  د  مګر  دی  نه  جایز  عملیات 
زیږون ستونزمن وي او عملیات ته اړتیا ولري، دا ځکه 
چې جسم د بنده رسه امانت دی، نو داسې السوهنه به  
پکې نه کوي چې د ویرې احساس پکې وي مګر د 

ی يش هغه ګمان سرت مصلحت لپاره، او ځکه چې کید
وکړي چې په عملیات کې رضر نشته او بیا رضر پیدا 

 .يش
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چې مور مړه وي او ماشوم هم مړ وي، نو بیا یې   دویم:
نه   لپاره عملیات روا ندی ځکه چې ګټه  د راویستلو 

 .لري 

د    دریم: نو  وي،  مړ  ماشوم  او  وي  ژوندۍ  مور  چې 
راویستلو لپاره یې عملیات روا دی، خو پدې رشط چې  

اعلم مو واهلل  ظاهرا  ځکه  وي،  نه  متوجه  رضر  ته  ر 
داسې ده چې ماشوم لکه مړ يش نو هغه پرته هل عملیات  
په  کېدل  پاتې  یې  کې  ګېډه  په  او  راوځي،  نه  څخه 
راتلونکي کې د بل محل خمنیوی کوي او سخته ورته  
تمامیږي او کیدی يش بې نکاح پاتې يش که چېرته 

 .د خپواين خاوند څخه په عدت کې وي 
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که   څلورم: نو  ژوندی،  ماشوم  او  وی  مړه  مور  چې 
چېرته یې د ژوندي پاتې کېدو هیله نه وه، نو د عملیات  

 .کول جایز نه دي

او که چېرته یې د ژوندي پاتې کېدلو هیله وه ، نو که 
چېرته یې ځنې برخې راوتلې وې نو د پاتې راویستلو  
لپاره یې د مور ګېډه څېرې کیږي، او که چېرته هیڅ  
ىش ترې نه و راوتل نو زمونږ ملګرو رمحهم اهلل ویيل: 
د مور ګېده د ماشوم د راويستلو لپاره نه څېرې کیږي، 

ثله ده ) د مړي د غړو پرې کول( خو ځکه چې دا م
صحیح خربه دا ده چې ګېډه څېرې کیږي که چېرته  

او دا د ابن هبریه    پرته دلې نه يې راوتل ممکن نه و،
 .او دا غوره دهټاکنه ده، په االنصاف کې یې ویيل: 
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ما وویل: په ځانګړې توګه زمونږ په دې وخت کې، د  
ګې ځکه  ده،  نه  مثله  کول  رسه  تر  څېرې عملیات  ډه 

ژوندي  د  او ځکه چې  ګنډل کیږي،  بېرته  او  کیږي 
حرمت د مړي هل حرمت نه سرت دی، او ځکه چې د  
هالکت نه د یو معصوم ژغورل واجب دي، او محل یو 
اهلل   و  دي.  واجب  یې  ژغورل  نو  دی،  انسان  معصوم 

 اعلم
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غورځول   پاملرنه: محل  د  چې  کې  حاتلونو  تېرو  په 

ه چا اجازه موجوده وي چې  پکې جایز دي باید د هغ
 .محل د هغه وي لکه خاوند

او تر دې ځایه هغه څه پای ته ورسیدل چې مونږ یې  
پدې مهمه موضوع کې یللک غوښتل، او په نلډه توګه 
مو په بنسټزیو مسائلو او ضوابطو بسنه وکړه، کنه فروع 
او جزئیات یې او هغه څه چې ښځې وررسه دلې څخه 

ساحل نه لري. خو ځریک    مخ کیږي هغه حبر دی چې
مسائل   جزیئ  او  اصولو  مسائل  فريع  چې  يش  کویل 
خپلو  د  شیان  او  وروګرځوي،  ته  ضوابطو  او  لکیاتو 

 .همجنسو رسه )قیاس( پرتله کړي
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او مفيت دې په دې پوه يش چې دی خلکو ته د هغه څه  
په رسولو او بیانولو کې چې د اهلل پبغمربانو راوړي دي 

ر منځ واسطه ده، او هل ده څخه به د د اهلل او د خملوق ت
هغه څه په اړه پوښتنه کیږي چې په قرآن او سنت کې  
دي، ځکه دا هغه دوه رسچیين دي چې بنده پرې پر 
پوهېدلو او عمل کولو ملکف دی. او هر هغه څه چې د  
پر   دي،  غلط  هغه  نو  وي  خالف  سنت  او  قرآن 
ویونکي یې بریته ورګرځول واجب دي، او عمل کول 

عذر  پر  یې  ویونکی  يش  کیدی  دي،  نه  روا  ې 
لرونکی جمتهد وي نو هغه ته به د خپل اجتهاد اجر  
ورکول کیږي، مګر نور چې په غلطۍ یې پوه وي ورته 

 .روا ندي چې ویې مين
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ته   تعایل  اهلل  نیت  خپل  چې  دي  واجب  مفيت  پر  او 
خالص کړي، او په هره پېښه کې چې پرې راځي هل اهلل  

او هل هغه ذات څخه ثبات، او حق نه مرسته وغواړي،  
 .ته درسیدو توفیق وغواړي

په  او پرې واجب دي هغه څه ته اعتبار ورکړي چې 
قرآن او سنت کې راغيل وي، نو ګورې به او په اړه به  
د  علماوو  د  یې  به  لپاره  پوهېدو  د  او  کوي  پلټنه  یې 

 .ویناوو په مرسته پلټنه کوي 

يش چې انسان   او ډیری وختونه داسې یوه مساهل پیدا
یې په اړه د خپل توان په اندازه د علماوو د ویناوو په  
رڼا کې پلټنه کوي، بیا یې د حکم په اړه داسې څه نه  
مويم چې پرې ډاډه يش، او دا هم کیدی يش چې باللک 
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یې په اړه هیڅ یادونه هم و نه مويم. نو لکه چې قرآن او  
ورت یې  ښاکره  او  نږدي  نو  وکړي  مراجعه  ته  ه  سنت 

حکم څرګند يش، او د اخالص، علم او پوهې ته په  
 .یلدو رسه 

او پر مفيت واجب دي چې لکه د ستونزې رسه مخ يش 
چې د حکم کولو پر مهال هل صرب نه اکر واخيل او بیړه 
ونه کړي، ځکه ډیر داسې شوي چې په یو حکم کې  
وروسته ښاکره   پلټنې  نږدې  هل  ورته  بیا  بیړه کړې  یې 

هغه پریکړه کې غلط شوی و، نو پرې  شوې چې په  
پښېمانه يش، او کیدی يش هغه څه جربان نه کړی يش 

 .چې فتوا یې په کې ورکړې ده
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او په مفيت کې چې خلکو حوصله او هل حکم څخه 
د ډاډمنتیا صفتونه ویلدل، نو په وینا یې باوري کیږي  
او ارزښت ورکوي، او که ویې یلدل چې بیړه کوي او 

بیا په بیړه کوونکی ز نو  یات غلطي کوونکي وي، 
هغه څه باور نه لري چې ده یې په اړه فتوا ورکړي وي،  
نو په بیړه او غلطۍ رسه یې خپل ځان او نور د هغه علم  

 .او حق نه حمروم کړل چې وررسه دی

زمونږ  او  مونږ  چې  کوو  سوال  څخه  تعایل  اهلل  هل 
رنې مسلمانانو ورونو ته نیغه الر وښایې، او   خپلې پامل

خپله   په  مو  څخه  خوییدو  هل  او  کړي،  شامل  مو  ته 
پاملرنه وسايت، هغه ذات سيخ او د عزت خاوند ذات  
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دی، وصلى اهلل وسلىم ىلع نبیىنا حممٍد، وىلع آلـه وصحبـه 
 .أمجعنی. واحلمد هلل اذلي بنعمتـه تتـمى الصاحلات

( په قلم رسه بشپړ لک ( اهلل تعایل ته د فقری )بنده) دا یل
 لشو

د الصالح العثیمنی   حممى

 د مجعې د ورځې په څاښت کې 

 . ـهق اکل ۱۳۹۲د شعبان  ۱۴

  
 


