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 ٧٨النحل:   چۆئ  ۆئ  ۇئائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ې   ې  ې  ې  ى  ىچ الذي  اذ يف ک اب :ذ   احلمد هلل

 :عد  آل  وأصح :  أمجعنی. و و «1») ا ن یزوراألنص ر، ویسلم علی صبی هنم، ومیسح رؤوسهم (. الي  والصالة والسالم علی نبی 

نو اړینه بولم چې د نه کیږي پاملرنه  حقوقو تهعبارت سره د ماشومانو یا په ب:  کیږي ع یاد کوچنیانو د حقوقو ضهیواد کې  ټولنه کې په ځینو سیمو په د موږ 

کن د راتلونکی او مستقب: ځوانان، مشران او مسلوولین بلل: کيلږي یهغوی ضعیف او ناتوانه او مرستې ته ضرورت لري لدمګړۍ  ماشومانو یعنې د هغو چاچې

ای مومنانو  ځان او خپ: اه: د دوزخ له  ٦التحريم   چۅۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   چ هکله هللا پاک ج: جاله فرمایي  د اه: او عیال د مسئولیت په

 . وژغورئ اوره

ه دغو نلاخوالو، نو ډېر اړین یې بولم چې د ماشومانو حقوقو په هکله په تفصی: سره خبره وکړم تر څو د ټولنې دغو بي وسه او مظلوم قشر ته توجه وش ي او ل

شاقه کارونوکې له دوی څخه ګټه اخست: کړی شوی په ځینلو حلاوتو کلې د دوی متولیلانو لله خلوا د د هر لوری له پلوه په جنګ جګړو کې شریک کړی شوي اوپه 

چې ډېر یې پله بحرونلو کلې د کبلانو قر لالي شلول نلو راهلم د دغله مظلوملانو حقوقلو تله پله تفصلی:  ه مهاجرت او سفر ته مجبور کړی شوی دنیایي کمي مادي کټې لپار 

 دوی حقوقو ته جدی پاملرنه وکړو سره غوږ شو او په خپ: ژوند کې د 

لې عمللده هللدد یللې د زشللري کللورلص لشللکی: دی چللې یللوازی د نیکللو او  للا  و کورنیلل   و د واده کولللو څخلله مقصللد یللوازی د جزېلل ب غریلل ی اشللباک کللول نلله دي بلکل

 مرهون دی چې ایمان، اخالق او سامله تر یه کنترولوی.

َََة »  روایلت دی ختیار په هکله ټینګار شویدی او ګورو چې په حدیث شریف کې د دینداره میرمنب د ا ََیذ ذ ُر ْ  َأي   ْ  الهبذي     -رضذ    عهذ   -َعذ ذ صذلی   علیذ  َعذ
َ َأةر وسلم ذ   َ  َول د یه َه  فَ  اَ يَف تذره َكحر ال َم ََسب َه  َومَجَ ِل  َ  َوحل  َر َ:ٍع ل َم ِل  َ َ:ت  َیَداكَ أل  ْ  َت َ  : َيات  الد  ی څخه روایت دی چې رسول هللا وفرمای:  ښځه  دابی هریره «2».«  ظ َف

للاد سلللره غللوره کیلللږي د ملللال، لسللخ، خایسلللتواکم او دیلللن لللله وجېللې څخللله نلللو خپللله نیکمر لللم د دینلللداری میرمنلللې پلله اختیلللا للې ولټلللوئ د څلللور  لللفاتو لللله کبللله پللله نکل ر کل

 )وسونه دی په خاورو لړکي سه(.

َة ا يف» فرمایي   کریم او همدا راز د مسلمان خاوند په اختیار کې  نبي َی اتكم مْ تَضون خلق  ودیه  ا يف رسويف   صلى   علی  و سلم  إذا أ -  عْ أي ُ
َیض فزوجوه کله چې تاس ب ته مرکه راش ب نو که چیری هغه شخص دیندار او د نیکو اخالقلو خاونلد وی هغله ومنلب  «3»«.. إال تفعلوا تكْ فبهة ک األرض وفس د ع

لې د لللویي فتنلې او فسللاد باعللث وګرهللم. بلله دا چللې د والللدینو اخللالق او  کله نلله نللو داسلل ې کلار )د دینللدار شللخص رد کللول او د فاسلخ شللخص اختیللارول( بلله پله ټولنلله کل

ه به ی نو اوودونشخصیت پر ماشومانو مهمه اغیزه لري. که چیری والدین نیک افراد وی نو اوودونه یې هم نیک تر یه کیږی او که چیری والدین نیک خلک نه و 

 یي هم ناسامله او بې تر یه وی. په تیره بیا چې مور د ماشوم لپاره د لومړلص مدرس ې حیثیت لری. سالک وایي 

َاق األم مدرسة إذا أعدت      أعدت شعب      طیب األع

 مور ښه مدرسه ده که چيری روزل شوی وي نو ډېر غوره ملت به ټولنې ته وړاندی کړي 

وشل ب السان دنیا ته راهم د ضعف او بې وس ب په حالت کې وي او محتاج وي تر څو یې څوک وروزی، په غیلږ کلې یلې ونیېل ب او شلفقت او مهر لالی ورسلره کله چې 

ونلدی ماشلوم د هلر یوند دی بر قراره ګرځوکم او د هغې تلر سلیوری چې د هغه د مور او پالر تر منځ پ د لسخ رابطه أتر څو پخپلو پښو ودریږي دلته دی چې د هللا

هللا لعاکم هغه ذات دی  ٥٤الفرقان   چۈئەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئچ  فرمایې أپه دی هلکه هللا ډول عنایت او حقوقو څخه برخه من کیږی.

 چې د او و څخه یې السان منځ ته راووست، نو د هغه )رابطه( یې د ) نورو سره( د لسخ اوزوجیت )قرابت( له مخې وټاکله.

لی( ق للیه او د اسللالم څخلله د مخلله د جاهلیللت رسللم او رواج چللې د السللان د لسللخ د حللخ تللر د تبنللي أدلتلله دی چللې هللا مللنځ حایلل: کیللده للله ) فرزنللد خوانللده قل

لی ستاسلل ب حقیقللی زامللن ٤األحلل ا    چژڎ  ڈ  ڈ  ژچ فرمایلل:  منځله یللووړ او   فرمللایي او دارنګلله «. یعنللې  او ویللی نلله ګرځللول ستاسل ب فرزنللد خوانللده قل

 یعنې  هغوی ته لسبت ورکړئ د هغوی پلرونو ته، دا د هللا ج: جالله په وړاندی عدالت ته نږدی دی. ٥األح ا    چڱڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ

 د ماشوم د حقوقو څخه یو هم د ښه نوم درلودل دی، ځکه د نوم پرته د السان معرفت ممکن نه دی.



 
 

 
 

ایللت دی   ْ  َأ   الذذذدبر َداا  اَذذ يَف اَذذذ يَف َرسرذذويفر ا ب  » همللدا راز ممکنلله نلله ده چلللې هغلله د خپلللو حقوقللو او امتیلللازونو بللرخمن شلل ب. پلله دی هکلللله رو صذذذلى   علیذذذ   -َعذذ
َ ا  آََبئ كر   -وسلم َ ئ كرم  َوَأْس  ْس  َم ال ق َی َمة  ِبَ  َن یَذو  َعو  هروا أَ إ نبكرم  ترد  َ اَكرم  م  فََأح س    «4»«.ْس 

څخله روایلت دی چلې رسلول هللا فرملایام  تاسل   بله د قیاملت پله ور  پله خپللو نومونلو او د پلرونلو پله نومونلو غوښلت: کیلږي، ځکله نلو ښله  د أبلي اللدرا  

 نومونه غوره کړئ.

او داس ې نلور یلا د  وکړي لکه عبد هللا، عبدالرحمن...ته د السان د بنده قص دولت  أهللا او د ښه نومونو څخه لکه چې په احادیثو کې راغاي دي هغه دي چې

 له نومونو څخه وي لکه محمد، ابراهیم، موس ب او داس ې نور.  علیهم الصالة والسالمانبیا 

پل  لله وودت څخله یلو پسله ذبل  کیلږي او د ماشلوم د سلر  عقیقه هم د ماشوم د حقوقو څخه ده چې پله عقیقلې سلره  د ماشلوم د وودت څخله ملانځل: دي چلې

للې څوارلسلللمه او یللا یوویشلللتمه  لان پللله  للورت کل ور  ګنللل: ویښللتان خریللل: کیللږي او د پسللله غوښللله لکلله د قر لللالص ویشلل: کیلللږي چلللې ښلله ور  یلللې اووملله ده چلللې د نللله امکل

 شویده.

دی نظلر دی چللې تلر څللو پسله ذبلل  لدل ب واجللخ د واللدینو للله ذملی څخلله نله سللاق  کیلږی، امللا د کله څلله هلم دځینللو فقهلاوو للله نظلره هغلله واجلخ ګنلل: کیلږي او پلله 

لې ده. پللله دی هکللله ) چلللې  حللل جمهللورو فقهللاوو را لې چلللې السللان یلللې وسلله ولللری سلللزت ده او نیټلله یللې د دریلللو اونیللو پللله مللنځ کل قللول دا دی چللې عقیقللله پلله هغللله  للورت کل

ْ   » ی چې د هغې جماې نه  دا روايت هلم دی عقیقه د ماشوم حخ دی( زیات حدیثونه روایت شوید ََس ْ  احل  َأنب َرسرويَف    َصذلبى ا بر َعَلی ذ   َوَسذلبَم اَذ يَف  ْ ال مرذاَلمر  َع
، َوُير َلقر رَأ سر ر َویرَسمبى َم السب : ع  َ:حر یَذو  ٌْ : َعق یَقب    ْ َأو  اَ يَف  ْ : َعق یَقٍة تري  َ ََتَ ماشوم معلخ دی د عقیقی تلر ادا  کوللو پلوري چلې پله اوومله ور  بله  نوی پیدا شوی  «5»«.مر

 ذب  ش ب، د ده ویښتان دی وخری: ش ي نوم د کیښودل ش ب.

خه سر غړونله نکلوی او د کوچني د زیږیدلونه پ  لومړلی مهم خوړو ته چې ارتیا لری هغه د مور شیدی دي. مور د شفقت او عاطفی له مخم دی مسوولیت څ

 په رضا او رغبت سره دا وجیبه تر سره کوي.

 ٢٣٣البقرة   چڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ھ  ھ   ھ  ےچ د ماشوم د حخ او د میندو د مسوولیتونو په هکله هللا لعاکي فرمایي 

 موده پوره کړي.میندی خپلو ماشومانو ته تر دوه کلونو دی شیدی ورکړئ، د هغه چا لپاره چې غواړی د رضاعت 

 د رضایت موده له دوه پلوه د بحث وړده 

 د شیدی ور کوونکی او شیدو خوړونکی ) ماشوم( تر منځ د حرمت د ثبوت له پلوه. 

 د ماشوم د حخ له پلوه د رضاعت م د او اجرت. 

 حرمت د ثبوت له پلوه د رضاعت د مودی په اړوند فقها  د نظر اختالد لري  

 په وړاندی دوه کاله او شپږ میاشتي ده. :د امام ابوحنیفه ۱

 په وړاندی دری کاله ده. :د امام جعفر۲

 د  احبیو او جمهورو فقهاوو له نظره دوه کاله ده. ۳

افخ موجود دی.  چې پدی ډول د رضاعت د مودی له پلوه د ماشوم د حخ په برخه کې پر دوه کاله د نظر تو

 په مبارک آیت کې ورته اشاره شویدی داس ې ښکاری چې د ماشوم د رضاعت حخ دوه کاله دی.د هغې قرینب نه چې 

) پلله ې د هغللې د رضللاعت د اجللوری پللر وجللو ذکللر نلله وروسللته داسلل ې تللچکر شللویدی چلل چٴۇۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ او د چھ  ے چ د

للې چللې د رضلللاعت پلله اجللازه سلللره وي( پللر پلرونلللو ت کیللد شللویدی. چلللې پلل   لللله دوه کلونللو پللر پلللالر بانللدی خلللوراک او پوښللاک پلله سلللمه طریقلله وزم ګرځلللول هغلله ځللای کل

اعت پلر ملور واجلخ شویدی. دی آیت کریمه نه ښکاره  شوه چې د ماشوم د حقونو له جمام نه یو هم د رضاعت حخ دی. دلته دا پوښتنه رامنځ ته کیلږي چلې رضل

 دی که پر ب: چا؟

مهر لان السللان دی چلې شللیدی یللې ماشلوم تلله هلم خللواړه دي هلم درملل:، نللو چلې تللوان یلې ولللری دا مکلفیلت هغللم تلله  لله دینلله چلې مللور خپل: ماشللوم تلله ډېلر نللږدی او 

لې ذکللر شللوی او اشللاره هللم ورتلله شلللویده    ل  » متوجلله کیللږي. لکلله چللې پلله آیللت کل مګللر فقهللا  دا وجللو  دینلللي او « مینللدی پللوره دوه کاللله خپلللو اوودونللو تلله شللیدی ورکل

 هم تر منځ یې بی: واکي راغام وي.ه چې مور د پالر په نکاد کې وي او یا تکې توپیر لش اخالقي بوکي. په دی برخه

 کړي مسئوله او ګنهکاره ګڼ: کیږي.ځکه نو که مور د توان درلودلو باوجود انکار و 



 
 

 
 

 واکي راغام دی.دا په دی موقود دی چې آیا مور د پالر په نکاد کې ده او که تر منځه یې بی: 

کلې ماشلوم  که چیری مفارقت یا بیلواکم منځته راغالم وي ملور مجبلوره کلووی لدل ب بلکلې پلالر مکللف دی چلې بلله شلیدی ورکلونکی ښلځه د مل د او اجلوری پله بلدل

 ته د شیدو ورکولو لپاره وټاک .

لا ر وکللړي او یللا هللم پللالر د شللیدی ورکللوونکی ښلل ې د اجللوری د ورکولللو تللوان بایللد وویلل: شلل ي کلله بللله ښللځه پیللدا لدلل ي او یللا ماشللوم د باللې ښلل ې د لللي د قبلولللو نلله انکل

ود او د ماشلوم پلر ونلري نو بیرته دا مکلفیت د ماشوم خپاې مور ته راګرهم ځکه که چیری مور انکار وکړي نو ماشوم کیدای ش ي له منځه ور شل ي چلې دا عمل: ملرد

 حخ باندی تیری ګڼ: کیږي. 

 وم د رضاعت په بدل کې د ماشوم له پالر څخه م د واخاي؟آیا مور کووی ش ي د خپ: ماش

لې وی او یلللا راجللن نظللر دا دی چلللې کلله ملللور د پلل للاد کل للې د الر پللله عصللمت اونکل للې وی چللې نفقللله یللې پلللر پللالر بانلللدی جللاري وي، پللله دی  للورت کل طللالق د علللدت پلله مللوده کل

 هم پری کړي نو خاوند یې مت رر کیږي. اجوری مستحخ نه ګڼ: کیږي ځکه نفقه یې پر پالر جاري ده او که د رضاعت م د 

للې د  کلله څلله هللم ځینللب فقهللا  پلله دی نظللر دي چللې کلله د پللالر او مللور تللر مللنځ داسللل ې تللړون موجللود وي چللې د هغللې للله مخللې مللور د خپلل: ماشللوم د رضللاعت پلله بللدل کل

 ل ش ي.اجوری غوښتنه وکړي، د هغې مستحخ کیدای ش ي. په هر حال د خاوند توان او رضامندی په پام کې ونیو 

للې د رضللللاعت د اجلللوری غوښلللتنه وکلللړی، د هغللللې  کللله چیلللری ملللور د پلللالر د عصللللمت څخللله وتالللې وي او دعلللدت ملللوده یللللې هلللم تیلللره شلللوی وي نللللو کللله پللله دی حاللللت کل

  «6» مستحقه ګڼ: کیږی ځکه په دی حالت کې د یوی پردۍ ښ ې حیثیت لري چې د ماشوم پر پالر باندی د کومې نفقې حخ نلري.

تله یلو نیلک او  روزنه د ماشوم یو مسلم حخ دی چې مراد له دینه د ماشلوم ورښلودنه ده د دینلي او دنیلوي علموملو پله برخله کلې تلر څلو د هغلې پله ر لا کلې ټلولنې   

 ګټور غړی وړاندی ش ي.

ښله وي نلو  د ماشوم د زړه او ذهن لوحه لکه د یو سپین کاغچ په څیر ده چې هر څه پری ولیک: ش ب، ماشلوم هماغله خلوی او علادت خپلوکي، کله چیلری دا روزنله

 ماشوم هم غوره السان منځته راهي او که بد څه پری ولیک: ش ي نو ماشوم د یو منفور شخص په ټوګه کورلص او ټولنې ته منځته راهي. 

ای مومنلللانو  ځللان او خپلل: اهلل: د دوزخ لللله اوره  ٦التحللريم   چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅچ فرمللایي  أاهلل: او عیللال د مسللئولیت پللله هکللله هللاد 

 وژغورئ.

َمذوا » فرملایي   خپلو اوودونلو تله عللم او اد  وښلای . پیغمبلر اکلرم «7»«. أد:وُم علموُم»  د دی مبارک آیت د تفسیر په ر ا کې فرمایي  ح رت عاي أا
م حنذ  والذد والذدا مذْ حنذ  أف ذ  مذْ أد  حسذْ »  راز فرملایي  خپللو اوودونلو تله اکلرام وکلړئ او هغلوی تله اد  ورزده کلړئ. هملدا «8»«.أوالداذم وأحسذهوا أد ذم 

 د اد  د زده کړی نه هیڅ غوره هدیه د پالر له خوا خپ: اوود ته بله لشته. «9».«

رتکلا  د خالخ معرفت په ډېره آسانه او روانه طریقه او د هغله د احکلامو منل: چلې د دواړو نړیلو د سلعادت باعلث ګرهلي او اجتنلا  د نواهیلو څخله چلې ا 

 یې د دواړه نړیو د بدبختیو باعث ګرهي.

 ګن: کیږی او د هغه راتلونکی مکلفیت دی. د والدینو په حقوقو پوهیدل چې د اسالم د مهمو فرای و څخه 

 د ښو اخالقو معرفت او پر هغو التزام اود ناوړه اخالقو څخه لیری واکم. 

 د ټولنې د غړو د حقوقو معرفت او په راتلونکی کې هغم ته ژمن پالي کیدل. 

 د بدن د نظافت، لباس او ځای څخه عبارت دی چې په اسالم کې هم نظافت د ایمان ج  ګڼ: شویدی. چې ۱

وږدی کلول چلې همدا راز پاک خواړه او د هغه څه نه چې د ماشوم روغتیا ته تاوان رسلوي، د هغله لیلری سلات: او هلم پله ورزو او نلورو هغله څله بانلدی د هغله ر 

 ص ت ته یې ګټه رسوی.

چ  چ  چ  چ  سلت: د دی الېلي ارشلاد پله دلیل: سلرهاشوم روږدی کول په هغله څله بانلدی چلې د هغله د عقل: او دملاو د پوخلواکم ګرهلي لکله لو د م ۲

 ولوله د خدای په نوم چې خلخ یې پیدا کړی دي. ١العلخ   چڇ  ڇ

 هغه ذات چې السان ته یې پوهه ورمړي د قلم په واسطه. چژ  ڑچ  

 وي پوهاوه السان په هغه څه چې نه پوهیده. چک   گ ک  ک  ک چ 



 
 

 
 

ین د دی په اسالم کې لیک:، لوست: او د علم زده کړه ځانګړی اهمیت لري چې د علم او معرفت غوښتنه د شرعي فرای و څخه ګڼ: کیږي؛ ځکه نو که واللد

لې پللالی راهلي او یللا ماشللوم والللدین یللا نللږدی اقللار  ونللري،  لې مکلفیللت للري؛ ځکلله پادشللاه د بللی سللر پرسللته او یتیمللو وجیبلې پلله ترسللره کولللو کل حکومللت پلله دی برخلله کل

 افرادو وکي ګڼ: کیږي.

ت کید شویدی لکله دا  همدا راز د اعام تر یت د وسایلو څخه د خدای په مخلوقاتو او کائناتو باندی تدبر او فکر کول دي چې په ډېرو قرآلي آیاتو کې یې ذکر او 

 «. ه فکر او تدبر کوي لکد قدرت په ه أد هللا پاک بنده قان د کائناتو په خلقت او د هللا» ١٩١عمران   آل چڱ  ڱ   ں  ں  ڻچ آیت 

دی د ماشلوم د رويلي روزللې وسلای: عبلارت دی د ماشلوم روږدی کلول پله نیکلو اخالقلو، د عبلاداتو پله ادا  کوللو، پله اسلالمي ارزښلتونو او آدابلو بانل ۳

 اخالقو او عاداتو څخه لیری واکم لکه دروو، خیانت، غال او داس ې نور.التزام کو، د ناپسند 

لې مشللروک دفللاک د یللو مسلللمان مسلللم لي لیاقللت تقویلله او ورزو او داسلل ې نلله دی او همللدا راز د بللدلللکغله څلله چللې د ځللان څخلله د مشللروک پلله هه ور دی پلله اسللالم کل

 رالغاړي حخ ګڼ: کیږي چې په عام ډول وندیني چاری 

 په وره کې تر سره کیږي. ألل د دین او عقیدی څخه دفاک چې د جهاد تر مفهوم وندی د هللا ۱

 لل د نف  څخه د فاک. ۲

 لل د آبرو، ع ت او کرامت څخه د فاک. ۳

ْ  الهبذ     »  ه حدیث شریف دی چې لکلل په دی ه ۴ ْ  يَی ذٍد َعذ ْ  َسذع ید  : ذ ل ذ   َأو  » اَذ يَف    -صذلى   علیذ  وسذلم -َع  ُ ْ  ارب ذَ  دروَن َأ یٌد َوَمذ ْ  ارب ذَ  دروَن َم ل ذ   فَذهرذَو َشذه  َمذ
 «10».«دروَن َدم    َأو  دروَن د یه    فَذهرَو َشه یدٌ 

اهلل:، څللوک چلې د او شلهید دی، هغله ددفللاک لله کبلله ووژل شللو  لڅلوک چلې دخپلل: ملا» مایلل:  څخله روایلت کللوي چلې و لی فر  د سلعید بلن زیللد لله نبللي 

 «هغه شهید دی. ووژل شو  له کبلهدین د دفاک د  ن او ځا

د اوودونللو پلله ښللوونه او روزنلله او د هغللوی آشللنا کللول د آس سللپریدلو او تیللر اچولللو بانللدی ت کیللد کړیللدی.  ثابتلله ده چللې پیغمبللرڅخلله دا هللم پلله حللدیث شللریف 

ته اړتیا لري، د هغله ځکه نو هر هغه څه چې د السان د فکر او ذهني ودی یا بدلي تر یت یا د ځان، مال، ع ت او آبرو څخه د مشروک دفاک لپاره ګټور وي او هغه 

د هغه د مسلمو حقوقو څخه ګڼ: کیږي. په دی برخه کې باید تقصلیر او اهملال ولدل ي بلکلې د هغلې د حصلول او تحصلی: زمینله برابلره شل ي تلر  زده کړه او پوهیدل

 څو ماشومان هغې ته وس رس ب پیدا کړي.

 

لې وکللووی شلل ي د پللوخ نظللر او رایللي خاونللد وي دا هللم د ماشللوم او کللوچني د ماشللوم څخلله نظللر غوښللتنه د تمللرین او د هغللو د ترولللو پخللاطر تللر څللو پلله  راتلللونکې کل

 ورکړیدی تقویه او وده وکړي. أسره د اسالمي شریعت سره سم چلن دی، ماشوم په هر ش ب کې تمرین ته اړتیا لري تر څو هغه استعداد یې چې هللا

کیږي هدد د هغه د استعداد سرکو  کول نه بلکې د هغه د استعداد د معلوماتو پوهه او د دلته دی چې کله دماشوم څخه د کومې موضوک په اړه پوښتنه 

او کله چیللری برداشلت ځلواک وي. کللله چلې ځلوا  یللې سلم وي بایللد هغله و زیلات تقللدیر او لشلویخ شل ي تللر څلو د هغلله د ذهنلي ودی او د زیلالی ه للې او هانلد سلبخ شلل ي 

 خامخ ش ب بلکې په ډېره مهر الص سره باید ورښوونه ورته وش ي تر څو حو له او همت یې اغیزمن لد ي.ځوا  یی سم نه وي، نباید چې د سرزلش سره م

الزسا    چ. . .ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ . . .چ ه قرآن پاک وایي لکلوماتو او ذهني او فکري ودی په هه یعنې دماشوم د استعداد، معلکپه دی ه

 یعني که چیری تاسو دهغو ) یتیمانو/ کوچنیانو چې پلرونه یي وفات شویوي( پوه احساس کړه؛ نو مالونه یي ورکړئ.   ٦

اقعي تکیله ځلای ګڼل: کیلږي، د و  یلری اوخلود د همدا راز اسالم هر ډول کورلي تاوتریخواکم منع ګرځوکم دی ځکه د مور په وړاندی تاوتریخواکم چې د ماشوم و

او پر ماشوم مستقیمه اغیزه لري. په حدیث شریف کې ذکر شوي چې کله به رسول اکرم د ماشوم ژړا واوریدله نو خپ: خوږ قرائت به یې لنل  ف ا باعث ګرهي 

ْ  الهبي    »  کړ  ْ  َم ل ٍك َع ْ  أََنس  :  ِ   أَلَد خرذ ر ک  الصبذاَلة  فَأرر یذدر إ طَ لَبَذَهذ  فَذَأْس َ  صذلی   علیذ  وسذلمَع ْ  :رَك ئ ذ   اَذ يَف إ  ذ ذ   م  ذد  أرم   ة  َوج  ذدب ْ  ش  ذ  عر :رَكذ َا الصبذي    فَذَأَوَوبير ا بذ  َأع لَذمر م 
.»«11» 

) قلرأت ( مختصلر کلړم د هغله لله کبلله چلې زه ر غلوږه شل ي؛ نلو مللونځځیني وخت زه په ملانځه کې داخلیلږم غلواړم چلې مللونځ اوږد کلړم؛ نلو د ماشلوم ژړا ملې تل 

 ادامه لری  احساس د تکلیف د مور د ژړا د هغه څخه.درک کړم 

 رواه الزسائي، وصح ه األلبالي.  -۱

 .۵۰۹۰ل ص ی  البخاري، با  األکفا  فم الدین وقوله ) وهو الچي خلخ من املا  زشرا...(، د حدیث شمیره  ۲

 .۱۹۶۷ل سنن ابن ماجه، با  األکفا ، د حدیث شمیره  ۳

 .۴۹۵۰با  في لغییر األسما ، د حدیث شمیره  سنن أبي داود،  -۴

 .۱۰۴۰شرد مشک: اآلثار للطحاوي، با  بیان مشک: ما روي عن رسول هللا  ام هللا علیه وسلم،  د حدیث شمیره   -۵



 
 

 
 

 د علم فقېي ګن شمیر کتابونو څخه اخست: شوی.  -۶

 مخ. ۱۶۸ټوک،  ۸ل  د ابن کثیر تفسیر، ۷

 .۳۶۷۱األد ، د حدیث شمیره  سنن ابن  ماجه، کتا   -۸

 .۱۹۵۲ل سنن الترمچي، با  أد  الولد، د شمیره   ۹

 .۴۷۷۴سنن أبي داود، با  في قتال اللصوص، د حدیث شمیره   -۱۰

 .۷۱۰ص ی  البخاري، با  من أخف الصالة عند بکا  الصبي، د حدیث شمیره   -۱۱


